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Endokrinologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Rehabilitační a fyzikální medicína 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Neuropsychiatrie 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Dermatovenerologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
Dny zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5: 
* 1. srpen 1987 vyjma osob, jejichž odborná příprava byla zahájena před tímto dnem 
** 31. prosinec 1971 ; 
*** V případě odborné přípravy, která byla zahájena po 5. březnu 1982, již nejsou vydávány doklady o kvalifikaci  
**** 9. červenec 1984 
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Radiologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Dětská a dorostová psychiatrie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Dny zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5: 
* 3. prosinec 1971 
** V případě odborné přípravy, která byla zahájena po 5. březnu 1982, již nejsou vydávány doklady o 
kvalifikaci 
*** 8. červenec 1984 
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Geriatrie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Nefrologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Infekční lékařství 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Hygiena a epidemiologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky 

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Klinická farmakologie 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Pracovní lékařství 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergologie a klinická imunologie 
Minimální délka odborné přípravy: 3 roky  

Nukleární medicína 
Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  Název 
Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Maxilofaciální chirurgie (základní lékařská 
odborná příprava) 
Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Země Název 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Doklady o dosažené kvalifikaci ve všeobecném lékařství 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Profesní označení Referenční den 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. prosinec 1994 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1. květen 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 31. prosinec 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31. prosinec 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. květen 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31. prosinec 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. prosinec 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31. prosinec 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31. prosinec 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31. prosinec 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. květen 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. květen 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. květen 2004 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Profesní označení Referenční den 
Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 

Luxembourg 
Médecin généraliste 31. prosinec 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. květen 2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1. květen 2004 
Nederland 
 

Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31. prosinec 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. prosinec 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. květen 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31. prosinec 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1. květen 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1. květen 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. prosinec 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. prosinec 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. prosinec 1994 
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V.2. Zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědní za všeobecnou péči 

 
 
 
5.2.1. Studijní program pro zdravotní sestry a ošetřovatelé odpovědné za všeobecnou péči 
 
Odborná příprava vedoucí k udělení dokladu o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele 
odpovědného za všeobecnou péči) se skládá ze dvou částí. 
 

A. Teoretická výuka 
a. Péče o nemocné: 
povaha a etika profese 
obecné zásady zdraví a ošetřovatelství 
zásady ošetřování ve vztahu k: 
všeobecnému a specializovanému 
lékařství 
všeobecné a specializované chirurgii 
péči o dítě a dětskému lékařství 
péči o matku a dítě 
duševnímu zdraví a psychiatrii 
péči o staré lidi a geriatrii 
 

 
b. Základní vědy: 
anatomie a fyziologie  
patologie 
bakteriologie, virologie a parazitologie  
biofyzika, biochemie a radiologie 
dietetika  
hygiena: 
preventivní lékařství 
zdravotní výchova  
farmakologie 
 

 
c. Sociální vědy: 
sociologie 
psychologie 
zásady administrativy 
zásady výuky 
sociální a zdravotnické předpisy 
právní aspekty ošetřovatelství 
 

B. Praktická klinická výuka 
Ošetřovatelství ve vztahu k: 
všeobecnému a odbornému lékařství 
všeobecné a speciální chirurgii 
péči o dítě a dětskému lékařství 
péči o matku a dítě 
duševnímu zdraví a psychiatrii 
péči o staré lidi a geriatrii  
ošetřování v domácnosti 
 

Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi. 
Teoretická výuka musí být vyvážená a koordinovaná s praktickou klinickou výukou tak, aby znalosti a zkušenosti uvedné v této 
příloze mohly být získány odpovídajícím způsobem. 
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5.2.2. Doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči) 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Profesní označení Referenční den 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

-  Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

-   Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

-  Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

-   De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

-   De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

-  Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
-  Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. červen 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), doplněný 
tímto osvědčením: Vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1. květen 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), doplněný 
tímto osvědčením: Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

Danmark Eksamensbevis efter gennemført 
sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29. červen 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

29. červen 1979 

Eesti Diplom õe erialal 
 

1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 
3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1. květen 2004 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Profesní označení Referenční den 

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. leden 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

Ministerio de Educación y Cultura 
El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1. leden 1986 

France 
 

Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en 
vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 
1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29. červen 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. červen 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. červen 1979 
Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. květen 2004 
Latvija -  1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1. květen 2004 

 -  2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva -  1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. květen 2004 

 -  2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Profesní označení Referenční den 

Luxembourg -  Diplôme d’Etat d’infirmier  
-  Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29. červen 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  
 

1. Iskola  
 

Ápoló 1. květen 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  
 

2. Egyetem / főiskola  
 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. květen 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29. červen 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. leden 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister 
pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. květen 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. leden 1986 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Profesní označení Referenční den 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1. květen 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 
 
 
 

Sestra 1. květen 2004 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 
 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 
 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovård och det sociala området, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. leden 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. leden 1994 
United 
Kingdom 

Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. červen 1979 
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V.3. Zubní lékaři 

 
 
 
5.3.1. Studijní program pro zubní lékaře 
Studijní program, který vede k získání dokladů o dosažené kvalifikaci v zubním lékařství, zahrnuje alespoň níže uvedené předměty. 
Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi. 

A. Základní předměty 
- chemie 
- fyzika 
- biologie 
 

B. Lékařsko-biologické předměty a 
předměty z všeobecného lékařství 
- anatomie 
- embryologie  
- histologie, včetně cytologie 
- fyziologie  
- biochemie (nebo fyziologická chemie) 
- patologická anatomie 
- všeobecná patologie 
- farmakologie  
- mikrobiologie  
- hygiena 
- preventivní lékařství a epidemiologie  
- radiologie 
- rehabilitační lékařství 
- všeobecná chirurgie 
- vnitřní lékařství, včetně dětského 
lékařství 
- otorinolaryngologie 
- dermatovenerologie 
- obecná psychologie – psychopatologie 
– neuropatologie 
- anesteziologie 

C. Předměty z odontostomatologie 
zubní náhrady  
- stomatologický materiál 
- konzervační zubní lékařství 
- preventivní zubní lékařství 
- anesteziologie a sedativa v zubním 
lékařství 
- speciální chirurgie 
- speciální patologie 
- klinická odontostomatologie 
- dětská stomatologie 
- ortodoncie 
- parodontologie 
- odontologická radiologie 
- funkce čelistí 
- profesní sdružení, profesní etika a 
právní úprava profese 
- sociální aspekty odontologické praxe 
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5.3.2. Doklady o dosažené kvalifikaci zubních lékařů 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o 
dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Profesní označení Referenční den 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

-  De universiteiten / Les universités 
-  De bevoegde Examen- commissie 

van de Vlaamse Gemeenschap / 
Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28. leden 1980 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 
republice 
 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. květen 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28. leden 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. leden 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1. květen 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. leden 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1. leden 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. leden 1980 

Ireland -  Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

-  Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

-  Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

-  Universities  
-  Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 -  Dentist 
-  Dental practitioner  
-  Dental surgeon 

28. leden 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28. leden 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. květen 2004 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o 
dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Profesní označení Referenční den 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
"Sertifikāts" – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. květen 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1. květen 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. leden 1980 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, abbrev.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1. květen 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. květen 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. leden 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1. leden 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem "lekarz 
dentysta" 

1. Akademia Medyczna, 
2. Uniwersytet Medyczny, 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1. květen 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

-  Faculdades  
-  Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. leden 1986 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o 
dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Profesní označení Referenční den 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov "doktor dentalne 
medicine / doktorica dentalne 
medicine" 

-  Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1. květen 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor 
zubného lekárstva" ("MDDr.") 

-  Vysoká škola  Zubný lekár 1. květen 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

-  Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

-  Oulun yliopisto 
-  Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1. leden 1994 

Sverige Tandläkarexamen -  Universitetet i Umeå 
-  Universitetet i Göteborg 
-   Karolinska Institutet 
-   Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. leden 1994 

United 
Kingdom 

-  Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

-  Licentiate in Dental Surgery 

-  Universities  
-  Royal Colleges 

 -  Dentist 
-  Dental practitioner  
-  Dental surgeon 

28. leden 1980 

 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 40 
PŘÍLOHA V DG C I CS 

 
5.3.3. Doklady o dosažené kvalifikaci odborných zubních lékařů  

Ortodoncie 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci 

Referenční den  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28. leden 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. leden 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. květen 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

-  Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
-  Νoµαρχία 

1. leden 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. leden 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. leden 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. květen 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. květen 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. květen 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. květen 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. květen 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. leden 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. květen 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. květen 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

-  Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

-  Oulun yliopisto 
-  Turun yliopisto 

1. leden 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. leden 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. leden 1980 
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Ústní chirurgie  

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci 

Referenční den  

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. leden 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. leden 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

-  Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
-  Νoµαρχία 

1. leden  2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. leden 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. květen 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. květen 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. květen 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1. květen 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. leden 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. květen 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. květen 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

-  Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

-  Oulun yliopisto 
-  Turun yliopisto 

1. leden 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. leden 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. leden 1980 
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V.4. Veterinární lékaři 
 
 
 
5.4.1. Studijní program pro veterinární lékaře 
 
Studijní program, který vede k získání dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů, zahrnuje alespoň níže uvedené předměty. 
Výuka jednoho nebo několika těchto předmětů může být poskytnuta v rámci jiných oborů nebo v souvislosti s nimi. 
 

A. Základní předměty 
-  fyzika 
-  chemie 
-  biologie zvířat 
-  biologie rostlin 
-  matematika aplikovaná v biologii 
B. Speciální předměty 
a. Základní vědy: 
-  anatomie (včetně histologie a 

embryologie) 
-  fyziologie  
-  biochemie 
-  genetika 
-  farmakologie 
-  farmacie 
-  toxikologie 
-  mikrobiologie 
-  imunologie 
-  epizootologie 
-  profesní etika 

 
b. Klinické vědy: 
-  porodnictví 
-  patologie (včetně patologické -

anatomie) 
-  parazitologie  
-  klinické lékařství a chirurgie (včetně 

anesteziologie) 
-  klinická výchova o domácích 

zvířatech, drůbeži a dalších 
živočišných druzích 

-  preventivní lékařství 
-  radiologie 
-  reprodukce a poruchy reprodukce 
-  hygienické předpisy 
-  veterinární předpisy a soudní lékařství 
-  terapeutika  
-  propedeutika 
 

 
c. Živočišná výroba 
-  živočišná výroba 
-  výživa zvířat 
-  agronomie 
-  ekonomika zemědělství 
-  chov a zdraví zvířat 
-  veterinární hygiena 
-  etologie a ochrana zvířat 
 
d. Hygiena potravin 
-  prohlídka a kontrola živočišných 

potravin nebo potravin živočišného 
původu 

-  hygiena a technologie potravin 
-  praktická výuka (zahrnující praktickou 

výuku na místech, kde probíhá porážka 
zvířat a zpracování živočišných 
potravin) 

Praktická výuka může mít podobu školení, pokud je takové školení celodenní, uskutečňuje se pod přímým dohledem příslušného 
orgánu nebo subjektu a netrvá v rámci celého pětiletého studia dohromady déle než šest měsíců. 
Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivé skupiny předmětů musí být vyrovnané a koordinované tak, aby znalosti a 
zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů. 
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5.4.2. Doklady o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční den 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

- De universiteiten/ Les universités  
- De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française  

 21. prosinec 1980 

Česká 
republika 

- Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 
- Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a ekologie 
(doktor veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1. květen 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21. prosinec 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21. prosinec 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1. květen 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. leden 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria - Ministerio de Educación y Cultura  

- El rector de una Universidad 
 1. leden 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. prosinec 1980 
Ireland - Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
- Diploma of Membership of the Royal 
College of Veterinary Surgeons (MRCVS) 

  21. prosinec 1980 

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

1. leden 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. květen 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. květen 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. květen 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. prosinec 1980 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční den 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1. květen 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1. květen 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21. prosinec 1980 

Österreich - Diplom-Tierarzt 
- Magister medicinae veterinariae  

Universität - Doktor der Veterinärmedizin 
- Doctor medicinae veterinariae 
- Fachtierarzt 

1. leden 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1. květen 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1. leden 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor veterinarske medicine / 
doktorica veterinarske medicine" 

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1. květen 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor veterinárskej 
medicíny" ("MVDr.") 

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. květen 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. leden 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. leden 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. prosinec 1980 
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V.5. Porodní asistentky 

 
5.5.1. Studijní program pro porodní asistentky (odborná přípravy typu I a II) 
Studijní program k získání dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky zahrnuje dvě části:  

A. Teoretická a technická výuka   
a. Základní předměty  b. Zvláštní předměty vztahující se na 

činnost porodní asistentky 
- základní znalosti anatomie a fyziologie 
- základní znalosti patologie 
- základní znalosti bakteriologie, 

virologie a parazitologie  
-  základní znalosti biofyziky, biochemie 

a radiologie 
-  dětské lékařství zaměřené na 

novorozence 
-  hygiena, zdravotní výuka, prevence 

nemocí, včasná diagnóza nemocí 
-  výživa a dietetika, s ohledem zejména 

na výživu žen, novorozenců a kojenců 
základní znalosti sociologie a sociálně-

lékařské otázky 

-  základní znalosti farmakologie 
-  psychologie  
-  pedagogika 
-  právní úprava zdravotnictví a sociální 

oblasti a organizace zdravotnictví 
-  profesní etika a právní úprava oboru 
-  sexuální výchova a plánování 

rodičovství 
-  právní ochrana matky a dítěte 

 
-  anatomie a fyziologie 
-  embryologie a vývoj plodu  
-  těhotenství, porod a šestinedělí 
-  gynekologická a porodnická patologie 
-  příprava na porod a rodičovství, včetně 

psychologických hledisek 
-  příprava na porod (včetně znalosti a 

použití technického vybavení 
v porodnictví) 

-  analgezie, anestézie a resuscitace 
-  fyziologie a patologie novorozenců 
-  péče o novorozence a dohled nad nimi 
-  psychologické a sociální činitele  
 

B. Praktický a klinický výcvik 
-  Tento výcvik se provádí pod vhodným dohledem: 
-  Poradenství těhotným ženám zahrnující nejméně 100 předporodních vyšetření. 
-  Dohled a poskytnutí péče nejméně čtyřiceti rodičkám. 
-  Studentka provede nejméně 40 porodů; není-li možné dosáhnout tohoto počtu pro nedostatek rodiček, může být snížen nejméně 

na 30 za podmínky, že se studentka zúčastní dalších 20 porodů. 
-  Účast na jednom nebo dvou porodech v poloze koncem pánevním. Není-li možné dosáhnout tohoto počtu pro nedostatek porodů 

v poloze pánevní, lze použít simulace. 
-  Zkušenost s nastřižením hráze a seznámení se s jejím sešitím. Seznámení se sešitím zahrnuje teoretickou výuku a klinickou 

praxi. Praxe týkající se sešití zahrnuje sešití rány po nastřižení hráze a drobných poranění hráze. Je-li to nezbytně nutné, lze 
použít simulace. 

-  Dohled a péče o 40 žen s rizikovým těhotenstvím při porodu a po něm. 
-  Dohled a péče (včetně vyšetření) o nejméně 100 rodiček a zdravých novorozenců. 
-  Dohled a péče o novorozence vyžadující zvláštní péči, včetně nedošených a přenošených novorozenců, novorozenců s podvahou 

a nemocných novorozenců. 
-  Péče v patologických případech v oblasti gynekologie a porodnictví. 
-  Seznámení se s péči v oblasti lékařství a chirurgie. Seznámení zahrnuje teoretickou výuku a klinickou praxi. 
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Teoretická a technická výuka (část A studijního programu) musí být vyvážená a koordinovaná s praktickým klinickým výcvikem 
(část B studijního programu) tak, aby bylo možné získat znalosti a zkušenosti uvedené v této příloze odpovídajícím způsobem. 
 
Klinický výcvik porodních asistentek musí mít formu praxe pod dohledem uskutečňované v nemocničních zařízeních nebo v jiných 
zdravotnických zařízeních schválených příslušnými orgány nebo subjekty. Během tohoto výcviku se uchazečky na porodní asistentky 
podílejí na činnosti dotyčných zařízení, pokud tato činnost přispívá k jejich vzdělávání. Seznamují se s odpovědností spojenou 
s činností porodních asistentek. 
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5.5.2. Doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci 

Profesní označení Referenční den 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

- De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 
- De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury compétent 
d'enseignement de la Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. leden 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1. květen 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS.) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. leden 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss - Hebamme 

- Entbindungspfleger 
 

23. leden 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

- Ämmaemand 1. květen 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

- Μαία 
- Μαιευτής 
 

23. leden 1983 

España - Título de matrona 
- Título de asistente obstétrico (matrona) 
- Título de enfermería obstétrica-ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura Matrona 
Asistente obstétrico 

1. leden 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. leden 1983 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci 

Profesní označení Referenční den 

Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. leden 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. leden 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. květen 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1. květen 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1. květen 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. leden 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1. květen 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. květen 2004 
Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23. leden 1983 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené 
kvalifikaci 

Profesní označení Referenční den 

Österreich Hebammen-Diplom Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1. leden 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1. květen 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
- Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1. leden 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica / diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1. květen 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. květen 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. leden 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. leden 1994 
United  
Kingdom 

Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. leden 1983 
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V.6. Farmaceuti 

 
 
 
5.6.1. Studijní program pro farmaceuty 

botanika a zoologie 
fyzika 
všeobecná a anorganická chemie 
organická chemie 
analytická chemie 
farmaceutická chemie, včetně analýzy léčiv 
všeobecná a aplikovaná (lékařská) biochemie 
anatomie a fyziologie; lékařská terminologie 
mikrobiologie 
farmakologie a farmakoterapie 
farmaceutická technologie 
toxikologie 
farmakognose  
právní úprava povolání a případně profesní etika. 
 

Poměr mezi teoretickým a praktickým vzděláním musí k zachování univerzitní povahy studia u každého předmětu ponechávat 
dostatečně významné místo teorii. 
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5.6.2. Doklady o dosažené kvalifikaci farmaceuta 
 

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

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

- De universiteiten/ Les universités 
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 1. říjen 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. květen 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1. říjen 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. říjen 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. květen 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. říjen 1987 

España Título de licenciado en farmacia - Ministerio de Educación y Cultura 
- El rector de una Universidad  

 1. říjen 1987 

France - Diplôme d’Etat de pharmacien 
- Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 

Universités  1. říjen 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. říjen 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1. listopad 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. květen 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. květen 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. květen 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. říjen 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) 

EG 
Egyetem 

 1. květen 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1. květen 2004 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční den 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd apothekersexamen 
Faculteit Farmacie  1. říjen 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. říjen 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna 
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 1. květen 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1. říjen 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije / magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1. květen 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1. květen 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
Kuopion yliopisto 

 1. říjen 1994 

Sverige Apotekarexamen - Uppsala universitet  1. říjen 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. říjen 1987 
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V. 7. Architekti 
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5.7.1. Doklady o dosažené kvalifikaci architekta uznávané podle článku 46 

Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční akademický 
rok 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. - Kunstakademiets Arkitektskole i København 
- Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

- Universitäten (Architektur/Hochbau) 
- Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
- Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
- Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
- Hochschulen für bildende Künste 
- Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

- Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
- Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 
entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
--------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen 
Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční akademický 
rok 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas 
superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 
arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica 
superior de arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior 
de arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura 
de Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de 
arquitectura de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica 
superior de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 
arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de 
arquitectura de Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de 
Alcalá de Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 
Villanueva de la Cañada ; 
– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de 
Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de 
arquitectura de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de 
arquitectura de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados 
de arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční akademický 
rok 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 

compris dans le cadre de la formation 

professionnelle continue et de la 

promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 

section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 

B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 

College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 

(B.Arch.) 

(Previously, until 2002 - Degree 

standard diploma in architecture (Dip. 

Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 

 

 

( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 

 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad 
Referenční akademický 

rok 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma "La Sapienza" 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 

(Soltanto per i diplomi che sanciscono 

corsi iniziati nell'anno accademico 

1998/1999) 

– Università dell'Aquilla 

– Università di Pavia 

– Università di Roma "La Sapienza" 

 

 1998/1999 

 

 Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La 
Sapienza" 
 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad 
Referenční akademický 

rok 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

  

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad 
Referenční akademický 

rok 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 

Arquitectura 

 

Para os cursos iniciados a partir do ano 

académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 

– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 

– Escola Superior Artística do Porto 

– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988/1989 

 

1991/1992 

Suomi/ 

Finland 

 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 
tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 

 

Sverige Arkitektexamen 

 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 
1998/1999 
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Země Doklad o dosažené kvalifikaci Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci Osvědčení doplňující doklad Referenční akademický 
rok 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Degrees in architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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PŘÍLOHA VI  

Nabytá práva pro povolání, 

která jsou uznávána na základě koordinace 

minimálních požadavků na odbornou přípravu 

 

6.1. Nabytá práva odborných lékařů  

 Biologická hematologie  

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky   

Stomatologie 

Minimální délka odborné přípravy: 3 roky 

Země Název   Země  Název  

Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 

France Hématologie  France Stomatologie 

Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 

Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 

  Portugal Estomatologia 

Den zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5:     

    

* 1. leden 1983 vyjma osob, jejichž odborná příprava byla 

zahájena před tímto dnem a ukončena do konce roku 1988 

   

 

 Dermatologie 

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky   

Venerologie 

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název   Země Název  

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 

Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 

United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 

 

 Tropická medicína 

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Gastroenterologická chirurgie 

Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Země Název   Země Název  

Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  

Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 

abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Den zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 5:  

    

   * 1. leden 1983 
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 Traumatologie a urgentní medicína 

Minimální délka odborné přípravy: 5 let  

Klinická neurofyziologie 

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název   Země Název  

Česká republika Traumatologie 

Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 

Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 

Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 

Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 

Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 

United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 

 

 

Dentální, ústní a maxilofaciální chirurgie (základní odborná 

příprava lékařů a zubních lékařů)1 

Minimální délka odborné přípravy: 4 roky  

Země Název  

Belgique/België/ 

Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 

maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 

kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Ireland Oral and maxillo-facial surgery 

Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 

Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 

Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 

Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 

Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 

United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 

 

 

 

                                                 
1 Odborná příprava vedoucí k získaní dokladu o dosažené kvalifikaci specialisty v oblasti dentální, ústní a maxilofaciální 

chirurgii (základní odborná příprava lékařů a zubních lékařů) předpokládá dokončení a potvrzení základní lékařské odborné 
přípravy (článek 24) a kromě toho dokončení a potvrzení základní odborné přípravy zubního lékaře (článek 34).  
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6.2. Doklady o dosažené kvalifikaci architekta, které mohou využít nabytá práva podle čl. 49 odst. 1 

ZEMĚ Doklad o dosažené kvalifikaci Referenční akademický rok 
België/Belgique/Belgien – diplomy vydávané vysokými státními školami architektury nebo vysokými státními instituty architektury (architecte-architect) 

– diplomy vydávané krajskou vysokou školou architektury v Hasseltu (architect) 
– diplomy vydávané královskými akademiemi výtvarného umění (architecte – architect) 
– diplomy vydávané „écoles Saint-Luc“ (architecte – architect) 
– vysokoškolské diplomy stavebního inženýrství doplněné osvědčením o stáži vydaným profesním sdružením architektů, které 
opravňuje držitele k používání profesního označení architekt (architecte – architect) 
– diplomy architektury vydávané ústřední nebo státní zkušební komisí architektury (architecte – architect) 
– diplomy stavebního inženýra-architekta a inženýra architekta vydávané fakultami užitých věd vysokých škol a polytechnickou 
fakultou města Monsu (ingénieur–architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

Česká republika – diplomy udělené fakultami Českého vysokého učení technického:  
Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství (do roku 1951),  
Fakulta architektury a pozemního stavitelství (od roku 1951 do roku 1960),  
Fakulta stavební (od roku 1960) ve studijních oborech: pozemní stavby a konstrukce, pozemní stavby, pozemní stavby a architektura, 
architektura (včetně urbanismu a územního plánování), občanské stavby a stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, nebo ve studijním 
programu stavebního inženýrství ve studijním oboru pozemní stavby a architektura,  
Fakulta architektury (od roku 1976) ve studijních oborech: architektura, urbanismus a územní plánování nebo ve studijním programu: 
architektura a urbanismus ve studijních oborech: architektura, teorie architektonické tvorby, urbanismus a územní plánování, dějiny 
architektury a rekonstrukce památek nebo architektura a pozemní stavitelství, 
– diplomy udělené Vysokou školou technickou Dr. Edvarda Beneše (do roku 1951) v oboru architektura a pozemní stavby, 
– diplomy udělené Vysokou školou stavitelství v Brně (od roku 1951 do roku 1956) v oboru architektura a pozemní stavby, 
– diplomy udělené Vysokým učením technickým v Brně, fakultou architektury (od roku 1956) ve studijním programu architektutra a 
urbanismus nebo fakultou stavební (od roku 1956) ve studijním programu stavební inženýrství, 
– diplomy udělené Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, fakultou stavební (od roku 1997) ve studijním 
programu pozemní stavby a architektura nebo ve studijním programu stavební inženýrství, 
– diplomy udělené Technickou univerzitou v Liberci, fakultou architektury (od roku 1994) ve studijním programu architektura a 
urbanismus ve studijním oboru architektura, 
– diplomy udělené Akademií výtvarných umění v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru architektonická 
tvorba, 
– diplomy udělené Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru 
architektura, 
– osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou architektů bez uvedení oboru nebo pro obor pozemní stavby; 
 

2006 /2007 
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Danmark – diplomy vydávané státními školami architektury v Kodani a v Ărhusu (architekt) 

– osvědčení o registraci vydané komisí architektů v souladu se zákonem č. 202 ze dne 28. května 1975 (registreret arkitekt) 
– diplomy vydávané vyššími školami stavebního inženýrství (bygningskonstruktør) doplněné potvrzením příslušných orgánů 
dokládajícím, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku, která zahrnuje vyhodnocení plánů, které dotyčná osoba navrhla a provedla 
během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených v článku 48 této směrnice 

1987/1988 

Deutschland – diplomy vydávané vysokými školami výtvarného umění (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– diplomy vydávané technickými vysokými školami „Technische Hochschulen“, v oboru architektura (Architektur/Hochbau), 
„Technische Universitäte“, (Architektur/Hochbau), „Universitäte“, (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily 
v „Gesamthochschulen“, i těmito „Gesamthochschulen“, v oboru architektura (Architektur/Hochbau) (Dipl. Ing. a jiná označení, která mohou 
být držitelům těchto diplomů udělena později) 
– diplomy vydávané „Fachhochschulen“, v oboru architektura (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily 
v „Gesamthochschulen“, i těmito „Gesamthochschulen“, v oboru architektura (Architektur/ Hochbau) doplněné, jestliže je doba studia kratší 
než čtyři roky, ale na méně než tři roky, osvědčením dokládajícím čtyřletou odbornou praxi ve Spolkové republice Německo vydaným 
profesní organizací v souladu s čl. 47 odst. 1 (Ingenieur grad. a jiná označení, která mohou být držitelům těchto diplomů udělena později) 
– osvědčení (Prüfungszeugnisse) vydané před 1. lednem 1973 „Ingenieurschulen“, v oboru architektura a „Werkkunstschulen“, v oboru 
architektura doplněné potvrzením příslušných orgánů dokládajícím, že dotyčná osoba složila zkoušku, která zahrnuje vyhodnocení plánů, 
které dotyčná osoba navrhla a provedla během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených v článku 48 této směrnice 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diplom 
v architektonických studiích udělený fakultou architektury na Estonské akademii výtvarných umění od roku 1996), väljastatud Tallinna 
Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (udělený Univerzitou výtvarných umění v Tallinnu v letech 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku 
Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (udělený Státním ústavem výtvarného umění Estonské SSR v letech 1951-1988) 

2006/2007 

Eλλάς – diplomy inženýr-architekt vydávané „Metsovion Polytechnion“ v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou 
komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 
– diplomy inženýr-architekt vydávané „Aristotelion Panepistimion“ v Soluni doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou 
komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 
– diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané „Metsovion Polytechnion“ v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou 
komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 
– diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané „Aristotelion Panepistimion“ v Soluni doplněné potvrzením vydaným řeckou technickou 
komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 
– diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané „Panepistimion Thrakis“ doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou 
opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 
– diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané Panepistimion Patron doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou 
opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury 

1987/1988 

España úřední doklad o kvalifikaci architekta (título oficial de arquitecto) udělené ministerstvem školství a vědy nebo vysokými školami 1987/1988 
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France – diplomy architekta diplomovaného vládou vydávané do roku 1959 ministerstvem školství a poté ministerstvem kultury (architecte 

DPLG) 
– diplomy vydávané „école spéciale d’architecture“ (architecte DESA) 
– diplomy vydávanéod roku 1955 „école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg“ (bývalá „école nationale d‘ingénieurs 
de Strasbourg“), obor architektura (architecte ENSAIS) 

1987/1988 

Ireland – titul „Bachelor of Architecture“ udělovaný „National University of Ireland“ (B. Arch.N.U.I.) absolventům architektury na „University 
College“ v Dublinu 
– diplom vysokoškolské úrovně v oboru architektury vydávaný „College of Technology“, Bolton Street, Dublin (Dipl. Arch.) 
– osvědčení mimořádného člena „Royal Institute od Architects of Ireland“ (ARIAI) 
– osvědčení člena „Royal Institute of Architects of Ireland“ (MRIAI) 

1987/1988 

Italia – diplomy „laurea in architettura“ vydávané vysokými školami, polytechnickými instituty a vysokými instituty architektury v Benátkách 
a v Reggio-Calabria doplněné diplomem opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání architekta vydaným ministrem pro vzdělání 
poté, co uchazeč složil před příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání architekta (dott. 
architetto) 
– diplomy „laurea in ingegneria“ v oboru stavebnictví vydávané vysokými školami a polytechnickými instituty doplněné diplomem 
opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání v oboru architektury vydaným ministrem pro vzdělání poté, co uchazeč složil před 
příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání (dott. ing. architetto nebo dott. ing. in ingegneria 
civile) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (Osvědčení 
o registraci v registru architektů vydané Kyperskou vědeckotechnickou komorou (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija –  „Arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība („diplom architekta“ 
udělený katedrou architektury stavební fakulty Lotyšské státní univerzity do roku 1958, katedrou architektury stavební fakulty Rižského 
polytechnického ústavu v letech 1958 – 1991, fakultou architektury Rižské technické univerzity od roku 1991 a 1992 a registrační osvědčení 
Sdružení architektů Lotyšska) 

2006/2007 

Lietuva – diplomy stavitele/architekta udělené Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
diplomy architekta/bakaláře architektury/magistra architektury udělené Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos 
universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros 
magistras), 
– diplomy pro specialistu s ukončeným kursem v architektuře/bakaláře architektury/magistra architektury udělené LTSR Valstybinis 
dailės institutas do roku 1990; Vilniaus dailės akademija od roku 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), 
– diplomy bakaláře architektury/magistra architektury udělené Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architektūros 
bakalauras/architektūros magistras), 
všechy spolu s osvědčením vydaným atestační komisí udělující právo vykonávat činnosti v oblasti architektury (osvědčený architekt 
/atestuotas architektas) 

2006/2007 
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Magyarország – diplom „okleveles építészmérnök“ (diplom v architektuře, magistr architektury) udělovaný univerzitami,  

– diplom „okleveles építész tervező művész“ (diplom magistra architektury a stavebního inženýrství) udělovaný univerzitami 
2006/2007 

Malta – Perit: Lawrja ta` Perit udělovaný Università ta` Malta, který dává oprávnění k registraci jako Perit 2006/2007 
Nederland – osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol 

v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur) 
– diplomy vydávané státem uznanými akademiemi architektury (architect) 
– diplomy vydávané do roku 1971 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Hoger Bouwkunstonderricht) 
(architect HBO) 
– diplomy vydávané do roku 1970 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (voortgezet Bouwkunstonderricht) 
(architect VBO) 
– osvědčení o úspěšném složení zkoušky organizované radou architektů „Bond van Nederlandse Architecten“ (komora nizozemských 
architektů, BNA) (architect) 
– diplom Stichtung Instituut voor architectuur (Nadace institutu architektury“) (IVA) vydávaný po dokončení kursu pořádaného touto 
nadací trvajícího alespoň čtyři roky (architect), doplněný osvědčením příslušných orgánů, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku, která 
zahrnuje vyhodnocení plánů, které dotyčná osoba navrhla a provedla během nejméně šestileté praxe týkající se činností uvedených 
v článku 44 této směrnice 
– osvědčení vydané příslušnými orgány, že přede dnem 5. srpna 1985 dotyčná osoba složila zkoušku vedoucí k titulu „kandidaat in de 
bouwkunde“ organizovanou vysokou technickou školou v Delftu nebo v Eindhovenu a že vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně 
předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu 
s požadavky platnými v Nizozemsku (architect) 
– osvědčení vydané příslušnými orgány pouze osobám, které dosáhly věku 40 let před 5. srpnem 1985 a osvědčující, že dotyčná osoba 
vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je 
způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky platnými v Nizozemsku (architect) 
– osvědčení uvedená v sedmé a osmé odrážce nemusí nadále být uznávána počínaje dnem nabytí účinnosti právních a správních 
předpisů týkajících se přístupu k činnostem architekta a jejich výkonu pod profesním označením architekt v Nizozemsku, pokud podle těchto 
předpisů tato osvědčení neumožňují přístup k těmto činnostem pod profesním označením architekt 

1987/1988 

Österreich – diplomy vydávané technickými univerzitami ve Vídni a Štýrském Hradci a univerzitou v Innsbrucku, fakultou stavebního inženýrství 
(„Bauingenieurwesen") a architektury („Architektur") v oboru architektury, stavebního inženýrství („Bauingenieurwesen"), pozemního 
stavitelství („Hochbau") a „Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen" 
– diplomy vydávané univerzitou pro „Bodenkultur" v oboru „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" 
– diplomy vydávané Vysokou školou výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury 
– diplomy vydávané Akademií výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury 
– diplomy osvědčených inženýrů (Ing.) vydávané vysokými technickými školami či odbornými školami nebo odbornými stavebními 
školami společně s osvědčením „Baumeister" potvrzujícím minimálně šestiletou odbornou praxi v Rakousku ukončenou zkouškou 
– diplomy vydávané Univerzitou uměleckého a průmyslového designu v Linci v oboru architektury 
– osvědčení způsobilosti pro výkon povolání inženýra v oborech „Hochbau", „Bauwesen", „Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", 
„Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" podle zákona o civilních technicích (Ziviltechnikergesetz, BGBl. č. 156/1994) 

1997/1998 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 7 
PŘÍLOHA VI DG C I CS 

 
ZEMĚ Doklad o dosažené kvalifikaci Referenční akademický rok 
Polska diplomy udělované fakultami architektury: 

– Varšavská polytechnika, fakulta architektury ve Varšavě (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); profesní označení 
architekt: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżynier magister architektury; magister inżyniera architektury; 
magister inżynier architekta; magister inżynier architekt 
(od roku 1945 do roku 1948 označení: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1956 označení: inżynier 
architekt; od roku 1954 do roku 1957, druhý stupeň označení: inżynier magister architektury; od roku 1957 do roku 1959 označení: inżynier 
magister architektury; od roku 1959 do roku 1964 označení: magister inżynier architektury; od roku 1964 do roku 1982 označení: magister 
inżynier architekt; od roku 1983 do roku 1990 označení: magister inżynier architekt; od roku 1991 označení: magister inżynier architekt), 
– Krakovská polytechnika, fakulta architektury v Krakově (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); profesní označení 
architekt: magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Hornicko-hutnická akademie, polytechnická fakulta architektury – 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 
– Vratislavská polytechnika, fakulta architektury ve Vratislavi (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); profesní označení 
architekt: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 
(od roku 1949 do roku 1964 označení: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 označení: magister inżynier 
architektury; od roku 1964 označení: magister inżynier architekt), 
– Slezská polytechnika, fakulta architektury v Hlivicích (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); profesní označení architekt: 
inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 fakulta inženýrství a stavitelství – Wydział Inżynieryjno-
Budowlany označení: inżynier architekt; od roku 1961 do roku 1969 fakulta průmyslových staveb a obecného inženýrství – Wydział 
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego označení: magister inżynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 fakulta stavitelství a architektury 
– Wydział Budownictwa i Architektury označení: magister inżynier architekt; od roku 1977 fakulta architektury – Wydział Architektury 
označení: magister inżynier architekt a od roku označení 1995 inżynier architekt), 
– Poznaňská polytechnika, fakulta architektury v Poznani (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); profesní označení architekt: 
inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Stavební škola, fakulta architektury – Szkoła 
Inżynierska, Wydział Architektury označení: inżynier architektury; od roku 1978 označení: magister inżynier architekt a od roku 1999 
označení inżynier architekt), 
– Gdaňská polytechnika, fakulta architektury v Gdaňsku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); profesní označení architekt: 
magister inżynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektury – Wydział Architektury, od roku 1969 do roku 1971 fakulta 
stavitelství a architektury – Wydział Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Ústav architektury a urbanismu – Instytut 
Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektury – Wydział Architektury), 
– Białystocká polytechnika, fakulta architektury v Białystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); profesní označení 
architekt: magister inżynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektury – Instytut Architektury), 
– Łódźská polytechnika, fakulta stavitelství, architektury a inženýrství životního prostředí v Łódźi (Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); profesní označení architekt: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 
roku 1973 do roku 1993 fakulta stavitelství a architektury – Wydział Budownictwa i Architektury a od roku 1992 fakulta stavitelství, 
architektury a inženýrství životního prostředí – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; označení: od roku 1973 do 
roku 1978 označení inżynier architekt, od roku 1978 označení magister inżynier architekt), 
– Štětínská polytechnika, fakulta stavitelství a architektury ve Štětíně (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); 
profesní označení architekt: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká škola stavební, fakulta 
architektury – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury označení: inżynier architekt, od roku 1970 označení magister inżynier 
architekt a od roku 1998 označení inżynier architekt), 
všechny spolu s osvědčením o členství vydaným příslušnou regionální komorou architektů v Polsku udělující právo vykonávat činnosti 
v oblasti architektury v Polsku. 

2006/2007 



 
13781/2/04 REV 2 DF/le 8 
PŘÍLOHA VI DG C I CS 

 
ZEMĚ Doklad o dosažené kvalifikaci Referenční akademický rok 
Portugal – diplom „diploma do curso especial de arquitectura“ vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu  

– diplom architekta „diploma de arquitecto“ vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu  
– diplom „diploma do curso de arquitectura“ vydaný vyššími školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu 
– diplom „diploma de licenciatura em arquitectura“ vydaný vyšší školou výtvarných umění v Lisabonu 
– diplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura“ vydaný technickou univerzitou v Lisabonu a univerzitou v Portu 
– vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný vyšším technickým institutem technické 
univerzity v Lisabonu 
– vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný stavební fakultou (engenharia) univerzity v 
Portu 
– vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný fakultou vědy a techniky univerzity v 
Coimbře 
– vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (výroba) (licenciatura em engenharia civil (produçào)) vydaný univerzitou v Minhu 

1987/1988 

Slovenija – univerzitní diplom udělující označení „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture“ 
udělený fakultou architektury spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo 
vykonávat činnosti v oblasti architektury, 
– univerzitní diplom udělený technickými fakultami udělující označení „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna 
diplomirana inženirka“ spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat 
činnosti v oblasti architektury 

2006/2007 
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ZEMĚ Doklad o dosažené kvalifikaci Referenční akademický rok 
Slovensko – diplom ve studijním oboru „architektura a pozemní stavitelství“ („architektúra a pozemné staviteľstvo“) udělený Slovenskou vysokou 

školou technickou (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1950 – 1952 (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „architektura“ („architektúra“) udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké 
školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1952 – 1960 
(označení: Ing. arch.), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavitelství“ („pozemné staviteľstvo“) udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství 
Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 
1952 – 1960 (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „architektura“ („architektúra“) udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické (Stavebná 
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 – 1976, (označení: Ing. arch.), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavby“ („pozemné stavby“) udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 – 1976, (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „architektura“ („architektúra“) udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.), 
– diplom ve studijním oboru „urbanismus“ („urbanizmus“) udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavby“ („pozemné stavby“) udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity 
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 1977-1997 (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „architektura a pozemní stavby“ („architektúra a pozemné stavby“) udělený stavební fakultou Slovenské 
technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 1998 (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavby – specializace: architektura“ („pozemné stavby – špecializácia: architektúra“) udělený 
stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 2000 – 2001 
(označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavby a architektura“ („pozemné stavby a architektúra“) udělený stavební fakultou Slovenské 
technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 2001 (označení: Ing.), 
– diplom ve studijním oboru „architektura“ („architektúra“) udělený Vysokou školou výtvarných umění (Vysoká škola výtvarných 
umení) v Bratislavě od roku 1969 (označení: Akad. arch. do roku 1990; Mgr. v letech 1990 – 1992; Mgr. arch. v letech 1992 – 1996; Mgr. art. 
od roku 1997), 
– diplom ve studijním oboru „pozemní stavitelství“ („pozemné staviteľstvo“) udělený stavební fakultou Technické univerzity (Stavebná 
fakulta, Technická univerzita) v Košicích v letech 1981-1991 (označení: Ing.), 
všechny doprovázené: 
– osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou architektů (Slovenská komora architektov) v Bratislavě bez uvedení oboru 
nebo v oboru „pozemní stavby“ („pozemné stavby“) nebo „územní plánování“ („územné plánovanie“), 
– osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou stavebních inženýrů (Slovenská komora stavebných inženierov) v Bratislavě 
v oboru „pozemní stavby“ („pozemné stavby“) 

2006/2007 

Suomi/Finland – diplomy vydávané technickými univerzitami a univerzitou v Oulu v oboru architektury (arkkitehti/arkitekt) 
– diplomy vydávané technickými instituty (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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ZEMĚ Doklad o dosažené kvalifikaci Referenční akademický rok 
Sverige – diplomy vydávané Královským technickým institutem, školou pro architekturu, Chalmersovou technickou univerzitou a Technickým 

institutem univerzity v Lundu (arkitekt, univerzitní diplom v oboru architektury) 
– osvědčení o členství v „Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR), pokud dotyčná osoba absolvovala odbornou přípravu v členském 
státě, na který se vztahuje tato směrnice 

1997/1998 

United Kingdom – doklady o kvalifikaci vydané po složení zkoušky na: 
– Royal Institute of British Architects 
– školách architektury při univerzitách, polytechnikách, colleges, akademiích, technických a uměleckých školách, 
které byly ke dni 10. června 1985 uznány Architects Registration Council Spojeného království za účelem zápisu do 
registru (Architect) 

– osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 6 (1) a, 6 (1) b nebo 6 
(1) d Architects Registration Act z roku 1931 (Architect) 
– osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 2 Architects 
Registration Act z roku 1938 (Architect) 

1987/1988 

 
 

________________________
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PŘÍLOHA VII 
 

Doklady a osvědčení požadovaná podle čl. 50 odst. 1 

1. Doklady 

 

a) Důkaz o státní příslušnosti dotyčné osoby. 

 

b) Kopie osvědčení o odborné způsobilosti nebo doklad o dosažené kvalifikaci opravňující 

k přístupu k dotyčnému povolání a případně osvědčení o odborné praxi dotyčné osoby. 

 

Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou žadatele vyzvat, aby poskytl informace 

o své odborné přípravě v rozsahu nezbytném pro určení případných podstatných rozdílů 

oproti odborné přípravě požadované v tomto členském státě podle článku 14. Nemůže-li 

žadatel tyto informace poskytnout, obrátí se příslušné orgány hostitelského státu na kontaktní 

místo, příslušný orgán nebo jiný subjekt v domovském členském státě. 

 

c) V případech uvedených v článku 16 osvědčení o povaze a době trvání činnosti vydané 

příslušným orgánem nebo subjektem domovského členského státu nebo členského státu, 

odkud cizí státní příslušník přichází. 
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d) Pokud příslušný orgán hostitelského členského státu podmiňuje přístup osob k regulovanému 

povolání důkazem o dobré pověsti nebo důkazem, že na jejich majetek nebyl prohlášen 

konkurs, nebo v případě závažného nesprávného počínání při výkonu povolání nebo trestného 

činu pozastavuje nebo zakazuje výkon tohoto povolání, uznává tento členský stát pro státní 

příslušníky členských států, kteří chtějí vykonávat toto povolání na jeho území, za dostatečný 

důkaz doklady, které byly vydány příslušnými orgány domovského členského státu nebo 

členského státu, odkud tento cizí státní příslušník přichází, a které prokazují, že tyto 

požadavky byly splněny. Tyto orgány musí poskytnout požadované doklady ve lhůtě dvou 

měsíců. 

 

Pokud příslušné orgány domovského členského státu nebo členského státu, ze kterého cizí 

státní příslušník přichází, nevydávají doklady uvedené v prvním pododstavci, jsou tyto 

doklady nahrazeny místopřísežným prohlášením nebo ve státech, kde takové prohlášení není 

upraveno, čestným prohlášením, které dotyčná osoba učiní před příslušným soudním nebo 

správním orgánem nebo případně před notářem či oprávněným profesním subjektem 

domovského členského státu nebo státu, ze kterého osoba přichází; tento orgán nebo notář 

vydá osvědčení potvrzující pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení. 

 

e) Pokud hostitelský členský stát požaduje od svých státních příslušníků pro přístup 

k regulovanému povolání doklad o fyzické nebo psychické způsobilosti žadatele, uznává tento 

členský stát za dostatečný důkaz předložení dokladu požadovaného v domovském členském 

státě. Pokud domovský členský stát takovýto doklad nevydává, uzná hostitelský členský stát 

osvědčení vydané příslušným orgánem domovského členského státu. V tomto případě musí 

příslušné orgány domovského členského státu poskytnout požadovaný doklad ve lhůtě dvou 

měsíců. 
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f) Pokud hostitelský členský stát požaduje od svých státních příslušníků pro přístup 

k regulovanému povolání, aby předložili: 

 

– důkaz o finanční situaci žadatele, 

 

– důkaz, že žadatel je pojištěn proti finančním rizikům vyplývajícím z jeho profesní 

odpovědnosti v souladu s platnými právními a správními předpisy hostitelského 

členského státu týkajícími se podmínek a rozsahu pojištění, 

 

uznává tento členský stát za dostatečný důkaz osvědčení vydané za tímto účelem bankami a 

pojišťovnami jiného členského státu. 

 

2. Osvědčení 

 

Aby se usnadnilo uplatňování hlavy III kapitoly III této směrnice, mohou členské státy stanovit, že 

kromě dokladů o dosažené kvalifikaci musí osoba, která splňuje požadavky na odbornou přípravu, 

předložit osvědčení od příslušných orgánů svého domovského členského státu potvrzující, že na 

tento doklad o dosažené kvalifikaci se vztahuje tato směrnice. 
 

________________________ 
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I. ÚVOD 

 

1. Komise předložila dne 7. března 2002 návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o uznávání odborné kvalifikace1, založené na článku 40, čl. 47 odst. 1, čl. 47 odst. 2 

první a třetí větě a článku 55 Smlouvy o ES. 

 

2. Hospodářský a sociální výbor zaujal stanovisko dne 18. září 20022. 

 

3. Evropský parlament zaujal stanovisko v rámci prvního čtení dne 11. února 20043. 

 

4. Komise předložila pozměněný návrh dne 20. dubna 20044. 

 

5. Rada přijala společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne ... 

         21. prosince 2004 

 

II. CÍLE 

 

6. Všeobecným cílem návrhu je konsolidace a zjednodušení. Záměrem návrhu 

je konsolidovat do jediné směrnice dvanáct „oborových“ směrnic vztahujících 

se na lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní 

lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, jakož i tři 

směrnice o „všeobecných pravidlech“ za účelem stanovení jednoduššího a jasnějšího 

souboru pravidel pro dotyčná povolání. Návrh sice zachovává hlavní podmínky 

a záruky, avšak zjednodušuje strukturu a zlepšuje fungování systému. Návrh také 

stanovuje jednodušší podmínky pro přeshraniční poskytování služeb než v případě 

                                                 
1 Úř. věst. C 181E, 30.7.2002, s. 183. 
2 Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 67. 
3 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
4 KOM(2004) 317 - 8722/04. 
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svobody usazování za účelem dalšího přispění k pružnosti pracovního trhu a trhu 

se službami. O administrativní zjednodušení se usiluje tím, že se různé stávající výbory 

nahradí jediným regulativním výborem. Návrh také zahrnuje různá ustanovení týkající 

se posílené spolupráce mezi správními orgány jednotlivých členských států a Komisí 

za účelem poskytování informací a poradenství občanům, jakož i za účelem řešení 

problémů. 

 

III. SPOLEČNÝ POSTOJ 

 

Hlava I - Obecná ustanovení 

 

7. Rada nahradila pojem „regulované odborné činnosti“ z čl. 2 odst. 2 pojmem 

„regulované povolání ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a)“, protože první pojem není 

definován v článku 3, zatímco druhý pojem definován je. 

 

8. V zájmu vyjasnění vztahu mezi touto směrnicí a platnými směrnicemi, které nebyly 

zrušeny článkem 57 návrhu (článek 61 společného postoje)5, vložila Rada nový 

odstavec 3 do článku 2 a nový bod odůvodnění (37. bod odůvodnění společného 

postoje). 

 

9. Evropský parlament navrhl nový odstavec 2a v článku 2, který by z působnosti této 

směrnice vyloučil notáře. Rada tuto změnu nepřijala z důvodů uvedených Komisí 

v jejím pozměněném návrhu. 

 

 V této souvislosti Rada přijala podstatu změny Evropského parlamentu 31 v 31. bodu 

odůvodnění (36. bod odůvodnění společného postoje), přičemž důkladněji sjednotila 

znění s článkem 45 Smlouvy o ES. Rada se rovněž domnívá, že je nadbytečné  

                                                 
5 Ve společném postoji je použito průběžné číslování. Pokud jsou v důsledku toho body 

odůvodnění, články nebo odstavce ve společném postoji očíslovány jinak než v návrhu 
Komise, stávající dokument uvádí jak číslování v návrhu Komise, tak číslování společného 
postoje. 
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prohlašovat, že směrnice se nedotýká uplatňování ustanovení Smlouvy (článku 45 

a čl. 39 odst. 4), a proto z tohoto bodu odůvodnění toto prohlášení vypustila. Rada 

se dále domnívá, že si odkaz na ochranu zdraví a spotřebitele zaslouží samostatný bod 

odůvodnění (38. bod odůvodnění společného postoje). 

 

10. Evropský parlament navrhl nový článek 2a, který by rozšířil rozsah působnosti této 

směrnice na státní příslušníky třetích zemí (změna 36). Rada tuto změnu nepřijala 

z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. Z podobných důvodů Rada 

omezila použití čl. 2 odst. 2 na „státní příslušníky členských států“. 

 

11. V čl. 3 odst. 1 Rada vložila další definice pod písmenem d) až h), čímž přebírá definice 

již použité v platných směrnicích. Rada podobně vložila další vysvětlení k čl. 3 odst. 1 

písm. a) a čl. 3 odst. 2, přičemž použila znění převzaté z článku 1 směrnice 92/51/EHS. 

 

12. Evropský parlament navrhl doplnit v čl. 3 odst. 1 (změna 37) definici „svobodného 

povolání“. Rada tuto změnu nepřijala z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném 

návrhu. 

 

13. Evropský parlament navrhl doplnění čl. 3 odst. 3 (změna 38). Rada sdílí názor Komise, 

že toto doplnění je nadbytečné, a proto jej nepřijala. 

 

14. Evropský parlament podal návrh (změna 39) odkazující v čl. 4 odst. 1 nejen na práva, 

ale i na povinnosti. Komise tuto změnu ve svém pozměněném návrhu v zásadě přijímá, 

přičemž dává přednost použití terminologie směrnic 89/48/EHS a 92/51/EHS („stejné 

podmínky“). Rada se v tomto ohledu řídí Komisí. 
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15. Článek 4 odst. 3 návrhu Komise se týká situace, kdy povolání, pro které je žadatel 

kvalifikován v domovském členském státě, představuje samostatné povolání zahrnující 

širší oblast činností v hostitelském členském státě; uvedená ustanovení požadují, 

aby uznání kvalifikace žadateli umožnilo v hostitelském členském státě přístup pouze 

k uvedené činnosti, pokud je rozdíl příliš velký na to, aby mohl být vyrovnán 

vyrovnávacím opatřením podle článku 14. Rada je proti zavedení povinnosti členských 

států povolovat tímto způsobem částečný přístup k povolání, a proto toto ustanovení 

vypustila. V důsledku toho již nejsou nutné navržené změny Evropského parlamentu 

k čl. 4 odst. 3 (změny 41 a 139). Rada také vypustila čl. 48 odst. 1 druhý pododstavec 

jako nadbytečný v nepřítomnosti čl. 4 odst. 3 (toto odpovídá změně Evropského 

parlamentu 112). 

 

Hlava II - Volné poskytování služeb 

 

16. Platné směrnice o „všeobecných pravidlech“ neobsahují konkrétní ustanovení 

o podmínkách platných při přeshraničním poskytování služeb. Účelem hlavy II návrhu 

Komise je přijmout ustanovení, která by v souladu s judikaturou Soudního dvora 

jednoznačně stanovila, že pro dočasné a příležitostné přeshraniční poskytování služeb 

by měly platit méně náročné podmínky, než jaké platí v případě práva na usazení. Rada 

s tímto cílem souhlasí, avšak zavedla řadu změn, jejichž účelem je především dosáhnout 

lepší rovnováhy mezi usnadněním dočasného a příležitostného přeshraničního 

poskytování služeb na straně jedné a přísným respektováním veřejného zdraví, 

bezpečnosti a ochrany spotřebitele na straně druhé. Tyty změny jsou podrobněji 

vysvětleny dále. 

 

17. Komise navrhla v čl. 5 odst. 2 ustanovení o předpokladu, že dočasné a příležitostné 

přeshraniční poskytování služeb nebude prováděno déle než šestnáct týdnů za rok. 

Evropský parlament (změna 45 a 4) navrhl toto ustanovení vypustit. Rada sdílí názor 

Evropského parlamentu, že není vhodné uplatnit jediné časové kritérium na všechna 

povolání a za všech okolností, a proto dala přednost ustanovení, na jehož základě by  
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se dočasná nebo příležitostná povaha poskytování služeb posuzovala případ od případu, 

zejména s ohledem na dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování 

služeb. 5. bod odůvodnění byl rovněž náležitě upraven. 

 

18. Článek 5 odst. 1 písm. b) návrhu obsahuje podmínku, že poskytovatel služeb již 

vykonával dané povolání v členském státě usazení po dobu nejméně dvou let, pokud 

toto povolání není v členském státě usazení regulováno. Rada se domnívá, že v zájmu 

ochrany spotřebitele by tato doba dvou let měla ležet v časovém rozmezí deseti let před 

poskytnutím služby. Rada se rovněž domnívá, že tento požadavek dvou let by se neměl 

uplatňovat, pokud jsou vzdělávání a odborná příprava na toto povolání v členském státě 

regulovány, i když dané povolání v členském státě usazení regulováno není. 

 

19. Rada se domnívá, že pokud dočasné nebo příležitostné poskytování služeb zahrnuje 

fyzickou přítomnost poskytovatele služeb v hostitelském členském státě, měl 

by poskytovatel služeb podléhat v zájmu ochrany spotřebitele a bezpečnosti určitým 

disciplinárním ustanovením hostitelského členského státu. Z důvodu proporcionality 

omezuje čl. 5 odst. 3 společného postoje a doplňující bod odůvodnění (8. bod 

odůvodnění společného postoje) použitelná disciplinární ustanovení na taková, 

která jsou naprosto opodstatněná. 

 

20. Podle čl. 6 odst. a) návrhu jsou dočasní a příležitostní poskytovatelé služeb usazení 

v jiném členském státě osvobozeni od požadavků týkajících se registrace nebo členství 

v profesní organizaci nebo subjektu v hostitelském členském státě, jakož i od 

požadavku na povolení činnosti takovou profesní organizací nebo subjektem. V zájmu 

usnadnění uplatňování disciplinárních ustanovení hostitelského členského státu, pokud 

jsou nezbytná (viz bod 19), Rada dále vložila ustanovení, podle kterého se mohou 

členské státy odchýlit od uvedeného osvobození buď stanovením automatické dočasné 

registrace nebo formálního členství v takové organizaci nebo subjektu. Tato odchylka je 

rovněž zčásti založena na změnách Evropského parlamentu 141 a 5, včetně ustanovení, 

podle kterého by taková registrace nebo členství neměly v žádném případě zpomalit  
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nebo zkomplikovat poskytování služeb a způsobit jakékoli dodatečné náklady 

pro poskytovatele služeb. S ohledem na tuto obecnou odchylku Rada nepovažuje 

za nezbytné stanovit konkrétní odchylku od článku 6 pro poskytovatele služeb, 

na které se vztahuje zvláštní režim odpovědnosti při výkonu povolání, jak ji navrhl 

Evropský parlament ve svých změnách 189 a 143. 

 

21. Podle článku 7 návrhu Komise by poskytovatel služeb, který se přemístí 

do hostitelského členského státu, aby dočasně nebo příležitostně poskytoval služby, 

byl povinen předem informovat kontaktní místo v členském státě usazení. Evropský 

parlament navrhl (změna 50), že by poskytovatel měl informovat příslušné subjekty 

jak v členském státě usazení, tak v hostitelském členském státě, a stanovit závazky 

pro příslušný subjekt v členském státě usazení. Rada zastává ve svém společném postoji 

názor, že vhodným subjektem, který má být informován, je příslušný orgán 

hostitelského členského státu, který by si měl být vědom toho, že poskytovatel služeb 

poskytuje služby na jeho území; ustanovení, podle kterého by poskytovatel služeb byl 

povinen informovat oba členské státy a příslušnému subjektu členského státu usazení 

by byly uloženy dodatečné administrativní úkoly (jak navrhl Evropský parlament), 

by bylo v rozporu s cílem usnadnit přeshraniční poskytování služeb. Rada se dále 

domnívá, že poskytovatel služeb by měl podávat odpovídající prohlášení pouze 

v případě, že to hostitelský členský stát požaduje, a že takové prohlášení by bylo možné 

vyžadovat pouze při prvním přemístění poskytovatele služeb do hostitelského členského 

státu za účelem poskytnutí služeb a poté jednou ročně, pokud má v úmyslu poskytovat 

v daném roce v hostitelském státě takové služby (čl. 7 odst. 1 společného postoje). Rada 

rovněž pro členské státy zavedla možnost požadovat, aby byl k prohlášení připojen 

omezený počet dokumentů (čl. 7 odst. 2 a 7. bod odůvodnění společného postoje). 

 

22. Rada se domnívá, že ustanovení o profesním označení, pod nímž se mají poskytovat 

dočasné a příležitostné přeshraniční služby, patří do článku 7 spíše než do čl. 5 odst. 3, 

jak bylo navrženo Komisí. Ustanovení je proto uvedeno v čl. 7 odst. 3 společného 

postoje. Rada se dále odchýlila ve dvou konkrétních případech od obecné zásady,  
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že takové služby by měly být poskytovány pod profesním označením členského státu 

usazení: tyto služby se mají poskytovat pod profesním označením hostitelského 

členského státu v případech stanovených v čl. 7 odst. 3 poslední větě a v čl. 7 odst. 4 

posledním pododstavci společného postoje. 

 

23. Rada zavedla možnost, aby v jasně vymezených případech byla odborná kvalifikace 

poskytovatele dočasných nebo příležitostných služeb zkontrolována před jejich prvním 

poskytnutím: v případě regulovaných povolání, která mají dopad na veřejné zdraví nebo 

bezpečnost a která nejsou automaticky uznávána podle hlavy III kapitoly III; taková 

kontrola je možná pouze tehdy, je-li jejím účelem zabránit vážnému poškození zdraví 

nebo bezpečnosti příjemce služby z důvodu nedostatečné odborné kvalifikace 

poskytovatele služeb a nepřesahuje-li rámec toho, co je za tímto účelem nezbytné (čl. 7 

odst. 4 a 6. bod odůvodnění společného postoje). 

 

24. Ze seznamu informací, které může hostitelský členský stát požadovat po členském státu 

usazení podle článku 8, Rada vypustila doklad o státní příslušnosti poskytovatele služeb 

a doklad o tom, že poskytovatel splňuje požadavky podle čl. 5 odst. 1 písm. b), protože 

toto jsou údaje, které mohou být po poskytovateli služeb samotném požadovány podle 

čl. 7 odst. 2 písm. a) a d) společného postoje. V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti 

příjemce služeb Rada naproti tomu doplnila pro příslušné orgány hostitelského 

členského státu možnost požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim 

poskytly informace o tom, že neexistují žádné disciplinární nebo trestněprávní sankce 

profesní povahy (čl. 8 odst. 1 společného postoje). Rada dále ze stejného důvodu vložila 

ustanovení o výměně informací při stížnosti na poskytovatele služeb (čl. 8 odst. 2 

společného postoje). 

 

25. Rada se domnívá, že požadovat po členských státech, aby stanovily poskytovateli 

služeb povinnost podávat ve všech případech příjemci služeb všechny údaje uvedené 

v článku 9, by představovalo zbytečné administrativní zatížení jak pro členské státy, 

tak pro poskytovatele služeb. V důsledku toho dala Rada členským státům možnost 
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požadovat po poskytovateli služeb, aby poskytl jakékoli nebo všechny informace 

uvedené na seznamu, a z této možnosti vyloučila případy, kdy jsou služby poskytovány 

pod profesním označením hostitelského členského státu. Rada vypustila ze seznamu 

jako zbytečný odkaz na profesní pravidla platná v členské státě usazení (čl. 9 písm. e) 

návrhu Komise). Rada doplnila do seznamu odkaz na pojistné krytí nebo jiné prostředky 

osobní nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání (čl. 9 

písm. f) společného postoje), přičemž Rada částečně vychází ze změny Evropského 

parlamentu 53. 

 

26. Evropský parlament navrhl nový článek 9a, vylučující z oblasti působnosti hlavy II 

statutární audit účtů (změna 55). Komise v zásadě souhlasí s touto změnou, nicméně je 

toho názoru, že v jejím pozměněném návrhu by mělo být použito obecnější znění, 

aby se zajistilo, že budou zahrnuta všechna povolání, která se řídí konkrétními právními 

předpisy, jakož i budoucí změny v oblasti práva. Rada sdílí názor Komise, že tato 

změna by se měla zohlednit tím, že se v úvodu čl. 5 odst. 1 použije znění: „Aniž jsou 

dotčena konkrétní ustanovení práva Společenství, ...“. 

 

Hlava III kapitola I - Svoboda usazování - obecný systém uznávání dokladů o odborné 

kvalifikaci 

 

27. Článek 10 návrhu Komise rozšiřuje obecný systém subsidiárně na všechny případy, 

které nejsou způsobilé pro automatické uznání na základě odborné praxe 

nebo na základě koordinace minimálních požadavků odborné přípravy. Rada 

se domnívá, že toto rozšíření jde příliš daleko; podle jejího názoru by měl obecný 

systém platit pouze pro povolání, která nejsou zahrnuta v kapitole II a III hlavy III, 

jakož i pro jednotlivé případy uvedené v čl. 10 písm. a) až g) společného postoje, 

ve kterých žadatel vykonává určité povolání zahrnuté do uvedených kapitol, 

avšak z konkrétních a výjimečných důvodů nesplňuje podmínky stanovené v těchto 

kapitolách. K uvedeným případům patří situace, které jsou v současnosti předmětem 

Smlouvy, jak ji vykládá Evropský soudní dvůr, a situace, pro které platí konkrétní řešení 

v rámci platných směrnic. Rada upravila odpovídajícím způsobem 10. bod odůvodnění 

návrhu Komise (14. bod odůvodnění společného stanoviska). 
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28. Článek 11 návrhu Komise stanoví pět úrovní odborné kvalifikace. Rada se domnívá, 

že je vhodnější zachovat čtyři úrovně stanovené v platných směrnicích, včetně 

přemosťujících opatření podle čl. 13 odst. 3 společného postoje, než zavádět pátou 

úroveň. Rada proto vypustila čl. 11 odst. 6 návrhu Komise a upravila odpovídajícím 

způsobem ostatní ustanovení. 

 

29. Evropský parlament navrhl vyjasnění (změny 192, 193, 216 a 217) k čl. 11 odst. 2, 3, 5 

a 6, která jsou v souladu s platnými předpisy. Komise tato vyjasnění přijala ve svém 

pozměněném návrhu s výhradou přepracování znění návrhu. Rada je rovněž přijala, 

v novém znění a s výhradou svého postoje vysvětleného výše v bodě 28. 

 

30. Rada nepřijala změny Evropského parlamentu 57 a 218 k článku 11 z důvodů 

uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

31. Rada doplnila v čl. 11 odst. 4 a v čl. 13 odst. 2 svého společného postoje možnost 

aktualizace seznamů v přílohách II a III na základě postupu projednávání ve výborech. 

 

32. Rada nepřijala návrh Evropského parlamentu na nový článek 12a (změna 59) z důvodů 

uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

33. Rada nepřijala navrženou změnu Evropského parlamentu k čl. 13 odst. 1 a jeho návrh 

na nový odstavec 1a (změna 60) z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném 

návrhu. 

 

34. Rada sdílí názor Komise obsažený v jejím pozměněném návrhu, že nový odstavec 2a 

k článku 13 navržený Evropským parlamentem (změna 62) není s ohledem na přílohu 

VII nutný. 
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35. Evropský parlament navrhl různé změny týkající se kvalifikací získaných na základě 

akreditovaného vzdělávání (změny 63, 214, 8 a 10 týkající se čl. 13 odst. 2b a 2c a bodů 

odůvodnění 7a a 7c). Rada nepřijala změny 214 a 10 z důvodů uvedených Komisí 

v jejím pozměněném návrhu. Rada se rovněž domnívá, že doplnění navržená 

ve změnách 63 a 8 nejsou nutná. Rada se nicméně domnívá, že s ohledem na kvalifikace 

získané na základě akreditovaného vzdělávání je nezbytné stanovit, že v případech 

důvodných pochybností je hostitelský členský stát oprávněn ověřit u příslušného 

subjektu členského státu udělujícího kvalifikaci, zda byla část kvalifikace obdržená 

v zařízení jiného členského státu oficiálně schválena vzdělávacím zařízením členského 

státu, který doklad o kvalifikaci vydal, 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 zda doklad o formální kvalifikaci přiznává stejná 

profesní práva na území členského státu, který doklad vydal. Podle názoru Rady patří 

toto ustanovení do článku 46 návrhu Komise týkajícího se podkladů a informací, které 

mohou být požadovány příslušnými orgány (čl. 50 odst. 2 společného postoje Rady). 

 

36. Rada vložila nový odstavec do článku 14 (čl. 14 odst. 3 společného postoje Rady), 

na jehož základě může hostitelský členský stát spíše než žadatel rozhodnout, které 

vyrovnávací opatření by mělo být použito v případech vyžadujících přesnou znalost 

vnitrostátních právních předpisů a v některých konkrétních případech spadajících 

pod čl. 10 odst. a), b), c), d), f) a g) (viz bod 27). 

 

37. V čl. 14 odst. 1 a 2 Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 64 a část změny 151 

týkající se konkludentního souhlasu, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném 

návrhu. Rada se rovněž domnívá, že část změny 151 týkající se „opodstatněných 

a nezbytných důvodů“ je nadbytečná s ohledem na požadavek stejného pododstavce 

„uvést dostatečné důvody“. Rada se domnívá, že zbývající část změny 151 by vyvolala 

nejistotu, a proto ji nepřijala. 
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38. Rada považuje za nezbytné provést řadu vyjasnění k článku 15 a souvisejícímu 9. bodu 

odůvodnění (13. bod odůvodnění společného postoje Rady), které se týkají společných 

platforem. Rada především považuje za žádoucí, aby tento článek začal podrobnějším 

vymezením pojmu „společné platformy“, než jaký navrhla Komise (čl. 15 odst. 1 

společného postoje). Rada se domnívá, že by nebylo vhodné zavádět ustanovení 

pro společné platformy, která by se týkala pouze několika členských států; aby byla 

společná platforma vhodná pro zvážení v rámci tohoto článku, musí proto zahrnovat 

nejméně dvě třetiny členských států Evropské unie, včetně všech členských států, které 

dotyčné povolání regulují. Do bodu odůvodnění byl zařazen orientační nevyčerpávající 

seznam možných kritérií, který má být zahrnut ve společné platformě. 

 

Rada se domnívá, že v oblasti společných platforem je nezbytné jasněji vymezit úlohy 

profesních sdružení, členských států a Komise. Za tímto účelem Rada jednoznačně 

stanovila, že: 

 

- předkládat společné platformy Komisi (čl. 15 odst. 2 společného postoje) mohou 

nejen profesní sdružení, ale i členské státy, 

 

- Komise by měla konzultovat členské státy dříve, než rozhodne, zda by návrh 

společné platformy usnadnil vzájemné uznávání odborných kvalifikací (čl. 15 

odst. 2 společného postoje) či nikoli, 

 

- tento článek se nedotýká pravomoci členských států rozhodnout o odborných 

kvalifikacích požadovaných pro výkon povolání na jejich území, jakož i o obsahu 

a organizaci jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy (čl. 15 odst. 4 

společného postoje). 
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Rada rovněž doplnila požadavek, že profesní sdružení, která předkládají společné 

platformy, musí být reprezentativní na národní i evropské úrovni (čl. 15 odst. 2 a 13. 

bod odůvodnění společného postoje). Rada dále doplnila ustanovení o přezkumu tohoto 

článku ve lhůtě tří let po datu transpozice (čl. 15 odst. 6 společného postoje). 

 

Mnohá z vyjasnění uvedených Radou v článku 15 jsou v souladu s podstatou změn 

Evropského parlamentu 68, 70, 12 a 185. Rada na druhé straně nepřijala změnu 

Evropského parlamentu 188 z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

Hlava III kapitola II - uznávání odborné praxe 

 

39. Komise navrhla zjednodušit články 4 a přílohu A směrnice 1992/42/ES snížením počtu 

kategorií uvedených činností ze šesti na dvě (články 16 až 19 a příloha IV návrhu 

Komise). Rada souhlasí s tím, že je žádoucí snížit počet kategorií činností, avšak je toho 

názoru, že počet by měl být snížen na tři, spíše než na dvě. V souladu s tím Rada 

rozdělila článek 17 návrhu Komise na dva samostatné články (články 17 a 18 

společného postoje) a přepracovala dva seznamy v příloze IV tak, že vznikly seznamy 

tři. 

 

 Rada přijala návrh Evropského parlamentu (změna 207) nahradit lhůtu „pěti let“ v čl. 17 

odst. 1 písm. a) lhůtou „šesti let“, avšak pouze pokud jde o činnosti uvedené v článku 17 

společného postoje; nepřijala tuto změnu, pokud jde o činnosti zahrnuté do článku 18 

společného postoje, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. Rada 

rovněž nepřijala část změny Evropského parlamentu 207, pokud jde o nové písmeno da) 

v čl. 17 odst. 1 z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 
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40. Za účelem dosažení souladu s judikaturou Soudního dvora, podle níž musí být 

prováděcí pravomoci přenesené zákonodárcem na Komisi natolik konkrétní, 

aby jednoznačně určily hranice takových pravomocí, Rada v článku 19 návrhu (článek 

20 společného postoje) stanovila, že účelem změny seznamů činností v příloze IV 

na základě postupu projednávání ve výborech musí být „aktualizace nebo vyjasnění 

nomenklatury, pokud to nezahrnuje jakoukoliv změnu činností souvisejících 

s jednotlivými kategoriemi“6. 

 

Hlava III kapitola III - Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na 

odbornou přípravu 

 

41. Rada přijala návrhy Evropského parlamentu v jeho změnách 80, 88, 90, 93, 95, 97 a 161 

přemístit seznamy znalostí a dovedností pro povolání uvedená v hlavě III kapitole III 

z přílohy V bodů 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 a 5.6.1 do hlavní části směrnice. Rada 

přitom nevytvořila žádné nové články, avšak zapracovala tyto seznamy do článků 

22, 29, 32, 35, 36 a 40 návrhu (čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst. 3, 

čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3 společného postoje). Rada však nepřijala návrh Evropského 

parlamentu v jeho změně 154 zrušit v čl. 20 odst. 5 (čl. 21 odst. 6 společného postoje) 

možnost aktualizace seznamů na základě postupu projednávání ve výborech z důvodů 

uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. V zájmu soudržnosti Rada rovněž 

přemístila seznamy znalostí a dovedností pro architekty z přílohy V bodu 5.7.1 

do článku 42 návrhu (článek 46 odst. 1 společného postoje). 

 

42. Rada rovněž přijala změny Evropského parlamentu 96 a 162, kterými se přemísťuje 

seznam odborných činností pro porodní asistentky a farmaceuty z přílohy V bodů 5.5.3 

a 5.6.3 do článku 38 a 41 návrhu (čl. 42 odst. 2 a čl. 45 odst. 2 společného postoje). 

                                                 
6 Z téhož důvodu Rada určila hranice prováděcích pravomocí stanovené v čl. 23 odst. 6 

a článku 24 návrhu (čl. 25 odst. 5 a článek 26 společného postoje). 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  jp/VC/kb 15 
 DG C I   CS 

 

43. Rada nepřijala změny Evropského parlamentu 153 a 128, ve kterých se navrhuje 

doplnění ustanovení týkajících se psychoterapeutů do článku 20 návrhu a do nového 

bodu 5a přílohy V z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

44. Evropský parlament navrhl ve své změně 75 změnit čl. 20 odst. 6 návrhu tak, 

aby členský stát, který přijme ustanovení o vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci 

v oblasti uvedené v kapitole III hlavy III, měl povinnost toto oznámit nejen Komisi, 

ale rovněž i ostatním členským státům. Rada přijala tuto změnu pouze, pokud jde 

o kvalifikace týkající se architektů (čl. 21 odst. 7 společného postoje), avšak ne pokud 

jde o ostatní povolání uvedená v této kapitole, z důvodů uvedených Komisí v jejím 

pozměněném návrhu. Rada se domnívá, že toto rozšíření oznamování na ostatní členské 

státy, pokud jde o architekty, je odůvodněno rozdílnými systémy použitelnými 

pro architekty a pro ostatní povolání podle platných směrnic. 

 

 Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 77, ve které se navrhuje nový odstavec 

6a v článku 20, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. S ohledem 

na rozdílný systém použitelný pro architekty (viz předchozí odstavec) bere Rada 

na vědomí, že Komise v prohlášení uvedeném v bodě 68 uvedla, že v případě členského 

státu majícího vážné pochybnosti o tom, zda doklady o dosažených kvalifikacích 

architektů splňují kritéria stanovená ve směrnici, má Komise v úmyslu předložit věc 

odborné skupině, na kterou odkazuje prohlášení Komise. 

 

45. Evropský parlament navrhl řadu změn souvisejících s odbornou přípravou na povolání 

při zaměstnání („part-time“) uvedená v hlavě III kapitole III návrhu (změny 81, 86, 159, 

160 a 94). V souladu s cílem zjednodušení, na které je založena tato směrnice, dala 

Rada přednost sjednotit v jediném ustanovení (čl. 22 odst. a) společného postoje)  
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všechna ustanovení související s odbornou přípravou při zaměstnání („part-time“); 

následně se z návrhu Komise vypustí čl. 23 odst. 4, čl. 26 odst. 4, čl. 29 odst. 3 

pododstavec 3 a čl. 36 odst. 3. 

 

46. Evropský parlament navrhl ve své změně 101, aby se ustanovení podobné čl. 22 odst. 3 

návrhu Komise o dalším všeobecném a odborném vzdělávání zařadilo do článku 40 

o farmaceutech. Rada sdílí názor Komise vyjádřený v jejím pozměněném návrhu, 

že takové ustanovení by mělo platit pro všechna povolání uvedená v hlavě III kapitole 

III. Rada proto za tímto účelem zavedla jediné ustanovení (čl. 22 odst. b) společného 

postoje), v důsledku čehož se z návrhu Komise vypouští čl. 22 odst. 3. 

 

47. Rada doplnila různá ustanovení v hlavě III kapitole III a v přílohách, která zohledňují 

přistoupení deseti nových členských států k Evropské unii dne 1. května 2004 

a která jsou založena na odpovídajících přizpůsobeních platných směrnic provedených 

v příslušných aktech o přistoupení. 

 

 Rada rovněž doplnila ustanovení týkající se kvalifikace zdravotních sester a porodních 

asistentek získané v Polsku, která zohledňují právní předpisy zavedené v Polsku 

od uzavření aktů o přistoupení uvedených výše (čl. 33 odst. 3 a čl. 43 odst. 4 společného 

postoje). 

 

48. V čl. 21 odst. 2 písm. a) a čl. 39 odst. 2 návrhu Komise pozměnila Rada datum 3. října 

1989 na datum 3. října 1990 (čl. 23 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 společného postoje). 

 

49. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 155 navrhující vypuštění čl. 23 odst. 6 

návrhu Komise z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 
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50. Evropský parlament navrhl ve své změně 156 k čl. 24 odst. 2, že by mělo být možné 

zařadit do přílohy V bodu 5.1.4 postupem rozhodování ve výborech nejen nové lékařské 

odbornosti, které jsou zastoupeny ve všech členských státech, avšak rovněž nové 

lékařské odbornosti, které jsou zastoupeny v omezeném počtu členských států. 

Komise tuto změnu ve svém pozměněném návrhu nepřijala. Rada se rozhodla 

pro kompromisní řešení, podle kterého by nové lékařské odbornosti mohly být 

zařazeny, pokud jsou zastoupeny nejméně ve dvou pětinách členských států (čl. 26 odst. 

2 a 17. bod odůvodnění společného postoje). To vede k novému rozdělení lékařských 

odborností mezi přílohu V bod 5.1.4 (bod 5.1.3 společného postoje) a mezi přílohu VI 

bod 6.1. 

 

 Rada se domnívá, že není nutné přemísťovat seznamy nabytých práv odborných lékařů 

z přílohy VI bodu 6.1 do přílohy V nového bodu 5.1.4a, jak navrhuje Evropský 

parlament ve svých změnách 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 a 215. 

 

51. Rada zahrnula do hlavy II svého společného postoje (viz body 19 až 24) podstatu změny 

Evropského parlamentu 87 navrhující nový článek 28a. 

 

52. Podobně jako v případě lékařských odborností (bod 50) Komise znovu zavedla možnost 

automatického uznání pro stomatologické odbornosti, které jsou zastoupeny nejméně 

ve dvou pětinách členských států. V souvislosti s tím je Rada toho názoru, 

že je nezbytné rozlišovat mezi základní odbornou přípravou v oboru zubního lékařství 

(článek 34 a příloha V bod 5.3.2 společného postoje) a specializovanou odbornou 

přípravou v oboru zubního lékařství (článek 35 a příloha V bod 5.3.3 společného 

postoje). Výsledkem toho je vypuštění přílohy VI bodu 6.2 z návrhu Komise, jakož i čl. 

34 odst. 3 a 4, které odkazují na uvedený bod přílohy VI. 

 

53. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 92, ve které se navrhovalo doplnění 

nového odstavce 2a v článku 35, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném 

návrhu. 
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54. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 98 a 19, ve kterých se navrhoval nový 

odstavec 1b v článku 40 a odpovídající nový bod odůvodnění 19a, z důvodů uvedených 

Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

55. Evropský parlament navrhl ve svých změnách 162, 163, 104 a 18, aby v čl. 41 odst. 2a 

nebo 2b nebo 4a byla zachována odchylka, pokud jde o lékárny, obsažená v čl. 2 odst. 2 

směrnice 85/433/EHS a uvedená v 19. bodu odůvodnění. Rada přijala zachování 

této odchylky, avšak je toho názoru, že by bylo lepší ji umístit v článku 20 návrhu 

(čl. 21 odst. 4 společného postoje), protože se týká automatického uznání dokladů 

o dosažené kvalifikaci. 

 

56. Rada rovněž zachovala v článku 41 návrhu (čl. 45 odst. 4 společného postoje) odchylku 

pro lékárny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 85/433/EHS. 

 

57. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 212, ve které se navrhuje nový článek 

45a, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

Hlava III kapitola IV - Společná ustanovení o usazování 

 

58. Rada přemístila bod 2 písm. b) přílohy VII návrhu Komise do článku 46 (čl. 50 odst. 2 

společného postoje), protože je toho názoru, že toto ustanovení by mělo být spíše v 

tomto článku než v příloze. 

 

59. Rada přemístila čl. 46 odst. 2 z návrhu Komise z hlavy III do článku 52 (čl. 56 odst. 2 

společného postoje) v hlavě V, protože je toho názoru, že toto ustanovení by mělo platit 

nejen pokud jde o usazování, ale také pokud jde o přeshraniční poskytování služeb. 

Rada dále rozšířila toto ustanovení na výměnu informací oběma směry 

mezi příslušnými orgány hostitelského a domovského členského státu, jak bylo  
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navrženo ve změně Evropského parlamentu 110, a dále doplnila konkrétní odkaz 

na „přijaté disciplinární nebo trestněprávní sankce“ a jednoznačně stanovila, že výměna 

informací musí respektovat právní předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

60. Rada pozměnila čl. 47 odst. 2 návrhu (čl. 51 odst. 2 společného postoje), aby v souladu 

s lhůtou přípustnou podle platných směrnic umožnila prodloužení lhůty o další měsíc 

v případech uvedených v kapitolách I a II hlavy III. 

 

61. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 113, ve které se doplňuje nový odstavec 

2a k článku 48, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

Hlava IV - Podrobná pravidla pro výkon povolání 

 

62. Rada přemístila článek 49 (článek 53 společného postoje) o jazykových znalostech 

do hlavy IV, která se netýká pouze usazování, ale rovněž poskytování služeb. Rada dále 

vypustila čl. 49 odst. 2 návrhu, protože je toho názoru, že obsahuje povinnost výsledku, 

který není možné zaručit. Rada nepřijala změnu 114 navrženou Evropským 

parlamentem, protože je toho názoru, že směrnice by měla být určena členským státům, 

a ne migrujícím osobám. 

 

63. V souladu s platnými směrnicemi Rada omezila zproštění stanovené v článku 51 (článek 

55 společného postoje) týkající se lékařů a zubních lékařů. 

 

Hlava V - Administrativní spolupráce a odpovědnost za provádění 

 

64. Rada nepřijala změny Evropského parlamentu 116, 117 a 118, které by v článku 52 

návrhu nahradily pojem „příslušné orgány“ pojmem „profesní sdružení nebo podobné 

oprávněné subjekty“ a které by těmto subjektům určily úlohu kontaktních míst podle  
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článku 53, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. Ze stejných 

důvodů Rada nepřijala související změnu Parlamentu 136 k čl. 8 odst. 1. Podle mínění 

Rady dále neexistují přesvědčivé důvody pro nahrazení pojmu „příslušné orgány“ 

pojmem „příslušné subjekty“. 

 

65. Rada pozměnila poslední odstavec článku 53 návrhu (článek 57 společného postoje), 

aby v zájmu proporcionality zdůraznila, že kontaktní místa nejsou povinna Komisi 

systematicky informovat o všech případech, kterými se zabývají. 

 

66. V novém bodu odůvodnění (28. bod odůvodnění společného postoje) Rada upřesnila, 

že je na každém členském státě, aby určil, jak bude jediné kontaktní místo, které 

je povinen určit, spolupracovat s ostatními úředními subjekty zřízenými v daném státě. 

Tento bod odůvodnění rovněž přebírá různé prvky nového bodu odůvodnění 23a 

navrženého Evropským parlamentem v jeho změně 26. 

 

67. Rada vypustila čl. 54 odst. 3 z návrhu Komise, protože je toho názoru, že obsah tohoto 

odstavce je záležitostí postupu ve výboru zřízeném tímto článkem spíše než 

této směrnice. 

 

68. Ve svým změnách 119 a 120 navrhuje Evropský parlament zřídit podle článku 54 

návrhu dva výbory namísto dvou. Rada tyto změny nepřijala z důvodů uvedených 

Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

 Evropský parlament rovněž předložil řadu návrhů ve změnách 119 a 120, 

jakož i ve změnách 27, 180, 181, 182, 183, 83 a 157, týkajících se organizace práce 

výboru a zřízení odborné skupiny, která by byla nápomocna Komisi (24. bod 

odůvodnění, body odůvodnění 24a, 24b a 25a a článek 23a a čl. 24 odst. 2a, 2b a 2c). 

Rada sdílí názor Komise, že tyto záležitosti by měly být zachovány v rámci vnitřního 

jednacího řádu výboru a v rámci Komise a neměly by být upraveny ve znění směrnice. 

V tomto ohledu Rada vzala na vědomí prohlášení Komise o vytvoření a činnosti 

odborné skupiny, zejména v souvislosti s články 54 a 15 a čl. 20 odst. 6. 
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Hlava VI - Jiná ustanovení 

 

69. Rada doplnila k článku 55 návrhu nový odstavec (čl. 59 odst. 2 společného postoje), 

který stanoví, že Komise vypracuje každých pět let zprávu o provádění této směrnice. 

 

 Rada nepřijala doplnění k článku 55 a související nové body odůvodnění 21a a 22a 

navržené Evropským parlamentem v jeho změnách 187, 122, 23 a 186 z důvodů 

uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

70. Rada nepřijala změny Evropského parlamentu 168, 123 a 124, kterými jsou navrhovány 

změny k čl. 56 odst. 2, jakož i nový odstavec 2a v témže článku, týkající se ustanovení 

o výjimce, z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

71. Rada v článku 57 návrhu (článek 61 společného postoje) doplnila vyjasnění v zájmu 

právní jistoty, kterým se upřesňuje, že jakékoli akty přijaté na základě směrnic, 

které budou zrušeny touto směrnicí, nebudou dotčeny zrušením těchto směrnic. 

 

Přílohy 

 

72. Jak bylo vysvětleno výše (viz body 41, 42, 47, 50, 52 a 58), Rada převedla část obsahu 

příloh do odpovídajících článků směrnice, přepracovala některé z příloh a doplnila 

do příloh údaje související s členskými státy, které přistoupily k Evropské unii dne 

1. května 2004, na základě ustanovení příslušných aktů o přistoupení, přičemž doplnila 

příslušné údaje do platných směrnic. 

 

73. Rada nepřijala změnu Evropského parlamentu 126, která doplňovala v příloze II 

pro Řecko povolání „turistický průvodce“, protože to nepovažovala za nutné. 
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Ostatní změny Evropského parlamentu 

 

74. Rada nepřijala řadu dalších změn Evropského parlamentu, protože je nepovažuje 

za nutné. 

  

IV. ZÁVĚRY 

 

75. Ve svém společném postoji Rada převzala významné množství změn navržených 

Evropským parlamentem. Pokud Rada změny Evropského parlamentu nepřijala, 

bylo to především z důvodů uvedených Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

Komise by sice dala přednost tomu, kdyby společný postoj Rady zůstal blíže svému 

návrhu, zejména pokud jde o hlavu II o dočasném a příležitostném poskytování 

přeshraničních služeb, avšak přijala společný postoj jako uspokojivý kompromisní 

soubor. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
15501/04 ADD 1  KM/mg 1 
 DG C I   EN 

 

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 1 December 2004  
 

Interinstitutional File: 
2002/0061 (COD)  

15501/04 
ADD 1 
 
 
 

  
ETS 54 
CODEC 1308 

 
ADDENDUM TO "I/A" ITEM NOTE 
from: General Secretariat 
to: Permanent Representatives Committee/Council 
No. prev. doc. : 13781/04 ETS 52 CODEC 1144 + ADD 1 
No. Cion prop. : 7239/02 ETS 1 CODEC 350; 8722/04 ETS 33 CODEC 614 
Subject : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

recognition of professional qualifications 
- Common position 
- Statement of the Council's reasons 

 
 

 

The Permanent Representatives Committee/Council will find in the Annex the statements for entry 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 6.1.2005 
KOM(2004) 853 v konečném znění 

2002/0061 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborné kvalifikace 
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2002/0061 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání 
odborné kvalifikace 

1 - HISTORIE SLOŽKY 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2002)119 v konečném znění – 2002/0061(KOD): 

7.3.2002 

Datum stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru: 18.9.2002 

Datum stanoviska Evropského parlamentu při prvním čtení: 11.2.2004 

Datum předání změněného návrhu: 20.4.2004 

Datum přijetí společného postoje: 22.12.2004 

2 - PŘEDMĚT NÁVRHU KOMISE 

Sloučení stávajících směrnic, usnadnění poskytování služeb, zjednodušení stávajících pravidel 
a posílení informací a rady občanům. 

3 - POZNÁMKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

3.1 Obecná poznámka 

Komise mohla podporovat politickou dohodu Rady ze dne 18. května 2004, která zachovává 
podstatu návrhu Komise tak, jak byl doplněn změněným návrhem. Tato politická dohoda byla 
uvedena ve společném postoji, přijatém dne 23.12.2004. 

Změny učiněné společným postojem se týkají zejména poskytování služeb, formální 
reorganizace spodních úrovní odborné kvalifikace v obecném řádu a opětovného uvedení 
některých ustanovení acquis Společenství, která nebyla uvedena v návrhu Komise. 

3.2 Změny Parlamentu zohledněné ve společném postoji 

3.2.1 Změny začleněné v pozměněném návrhu a společném postoji 

Zdůvodnění (36) – změna 31: vyloučení z oblasti působnosti směrnice činnosti, které i 
příležitostně připouštějí přímou a specifickou účast ve veřejném orgánu. Upřesnění, podle 
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kterého se směrnice nedotýká použití čl. 39 odst. 4 a článku 45 smlouvy, se zrušuje, pokud 
toto zdůvodnění nemůže nijak ovlivňovat podmínky použití smlouvy stanovené Dvorem. 
Z toho vyplývá, že pokud členský stát na základě čl. 39 odst. 4 smlouvy nevyhradí svým 
státním příslušníkům přístup k činnostem, které spadají do působnosti veřejného orgánu, 
zůstává tato směrnice v platnosti. 

Zdůvodnění (37), články 2 a 5 – změna 55: vyloučení povolání zákonného účetního kontrolora 
z oblasti působnosti hlavy II návrhu na směrnici, která se týká poskytování služeb. Společný 
postoj se odvolává na povolání zákonného účetního kontrolora ve zdůvodnění (37) a obecněji 
stanovuje, že směrnice nepředpokládá použití specifických právních předpisů Společenství, 
přímo spojených s uznáváním odborné kvalifikace. 

Článek 4 – změny 39, 141 a 189: podřízení odborníka dojíždějícího za prací stejným 
podmínkám k výkonu zaměstnání jako u státních příslušníků přijímajícího členského státu. 

Články 5, 6 a 7 – změna 87: společný postoj se přibližuje ke stávajícímu systému poskytování 
služeb lékaři, což v podstatě vede ke smyslu změny 87.  

Článek 9 – změna 53: povinnost poskytovatele služeb předkládat příjemci služby důkaz, že je 
pojištěn proti rizikům, spojeným s profesní odpovědností. Ostatně povinnosti informovat 
příjemce služby byly zmírněny, což souvisí s posílením kontroly prováděné u poskytovatele 
služeb přímo přijímajícím členským státem. 

Článek 11 – změna 192, 193, 216 a 217: pozměněné znění návrhu bylo s přihlédnutím 
k definici úrovní kvalifikace v širokém měřítku uvedeno. Společný postoj v čl. 11 odst. 4 
písm. b) upřesňuje, že vzdělání se zvláštní strukturou, uvedená v příloze II se vztahují pouze 
na případy, ve kterých je zaměstnání upraveno v příslušném členském státě , což se přesně 
odráží v acquis. Ostatní rozdíly jsou čistě redakční: posun z páté úrovně čl. 13 odst. 3 a 
definice vzdělání upravených nařízením v čl. 3 odst. 1 písm. d).  

Článek 15 a zdůvodnění (13) – změny 12, 68, 70 a 185: společný postoj uvádí v podstatě 
pozměněný návrh s upřesněním, že článek 15 neovlivňuje pravomoc členských států ve věci 
úpravy zaměstnání a organizace vzdělávacích systémů a odborného vzdělávání. Společný 
postoj nakonec uvádí pozměněný návrh, pokud se jedná o reprezentativnost živnostenských 
asociací a organizací oprávněných k předkládání společné platformy (společný postoj se 
odvolává na národní a zároveň evropskou úroveň). 

Články 17 a 18 – změna 207: společný postoj začlenilo do omezeného seznamu činností 
změnu vztahující se ke zvýšení doby praxe, který vede k automatickému uznávání, z pěti na 
šest let . 

Článek 22 – změny 81, 86, 94, 101, 159 a 160: pro všechna povolání, která využívají 
koordinovaného vzdělávání, je na částečný úvazek povoleno vzdělávání bez výjimečného 
charakteru a na základě jednoduchého a sjednoceného modelu. Pro tato stejná povolání je 
uznána úloha plynulého vzdělávání. Byl uveden obsah návrhu pozměněného o tyto dva body. 

Články 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 a 47 – změny 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 a 161: bylo 
uvedeno znění pozměněného návrhu a seznamy vědomostí a pravomocí k povoláním, která 
využívají koordinované vzdělávací praxe, bez jakékoliv úpravy jejich podstaty jsou přeloženy 
z příloh do souboru směrnice. 
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Články 42 a 45 – změny 96 a 162: byl uveden pozměněný návrh a seznamy odborných 
činností lékárníků a porodních asistentek jsou bez jakékoliv úpravy jejich podstaty přeloženy 
z příloh do souboru směrnice. 

Článek 50 – změny 8, 62 a 63: z druhé strany vede společný postoj k pozměněnému návrhu, 
pokud v případě uznaného vzdělání umožňuje přijímajícímu členskému státu provádět určitá 
ověření u původního členského státu, aby se zabránilo případným podvodům. Z toho vyplývá, 
že společný postoj uznává, že názvy vzdělání získané podle uznaného vzdělání jsou zásadně 
zahrnuty ve směrnici. 

Článek 56 – změny 32, 89 a 110: společný postoj uvádí blízkost k pozměněnému návrhu a 
zdůrazňuje důležitost výměny informací mezi oprávněnými orgány, zejména v závažných a 
specifických případech skutečností, jejichž důsledkem je sledování živnostenské činnosti. 
Toto ustanovení se nachází v hlavě, která se týká správní spolupráce a je využíváno v rámci 
vytváření a poskytování služeb.  

Zdůvodnění (28) – změna 26: pozměněný návrh uvádí změnu 26, pokud se jedná o 
transparentnost kontaktních míst a objasňuje úlohu kontaktních míst. Toto bylo uvedeno 
společným postojem, který kromě toho upřesňuje, že označení jednotného kontaktního místa 
nepředpokládá pro členské státy možnost umístění několika vedlejších pracovišť.  

Prohlášení Komise k založení a činnosti skupiny odborníků – změna 181: prohlášením 
připojeným ke společnému postoji (srov. níže) se Komise zavazuje k založení skupiny 
odborníků a upřesňuje úlohu živnostenských asociací v rámci pružné konzultační metody.  

3.2.2 Změny začleněné v pozměněném návrhu, ale neuváděné ve společném postoji 

Článek 2 – změna 34: společný postoj neupřesňuje, že uznání diplomu ze třetí země prvním 
členským státem podle národních pravidel neumožňuje držiteli tohoto uznání provádět své 
povolání v jiném členském státě ; toto je však přijatelné, pokud tato nemožnost jasně vyplývá 
z čl. 3 odst. 3 návrhu na směrnici.  

Články 4 a 52 – změny 112 a 139: společný postoj zrušil odkaz na možnost přijímajícího 
členského státu opatřit odborný diplom v případě částečného přístupu k povolání vhodnou 
poznámkou. Toto je důsledkem zrušení čl. 4 odst. 3, kterým byl stanoven částečný přístup 
k povolání tak, jak je definován na území přijímajícího členského státu. Komise toto může 
uplatnit, pokud soudní praxe nabízí osobě dojíždějící za prací v tomto směru adekvátní záruky 
(nařízení „Säger“ ze dne 25.7.91 – věc C-76/90).  

Zdůvodnění (7b) pozměněného návrhu – změny 9 a 58: společný postoj neuvádí zdůvodnění 
(7b) pozměněného návrhu s upřesněním, že pracovník dojíždějící za prací nemůže využít 
uznání své odborné kvalifikace přijímajícím členským státem, aby v původním státě získal 
práva odlišná od práv vyplývajících z odborné kvalifikace nabyté v tomto státě, třebaže 
v přijímajícím státě dodatečnou kvalifikaci nezískal. Tato praxe je nicméně neustále 
směrnicemi, týkajícími se uznávání kvalifikace, považována za zakázanou (Srov. zejména 
odpověď Komise na písemnou otázku č.°512/03 p. Zappalà). 

Článek 14 – změna 151: společný postoj neuvádí pozměněný návrh, pokud se jedná o 
stanovení postupu při výjimce při výběru osoby dojíždějící za prací mezi přijímající stáží a 
zkouškou schopností. Společný postoj v některých případech naopak (opětovně) zavádí 
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automatickou výjimku při výběru osoby dojíždějící za prací.To je pro Komisi přijatelné, 
pokud z tohoto nevyplývá žádný ústup od acquis Společenství. 

Článek 21, odstavec 1 – změny 152 a 153: tato změna zavedená pozměněným návrhem 
směřovala k objasnění znění, ale v zásadě nezahrnovala žádnou změnu podstaty 
automatického uznávání, stanoveného v článku 21.  

Článek 56 – změny 52, 116 a 117: společný postoj neuvádí termín „příslušné úřady“, kterým 
se v pozměněném návrhu nahrazuje termín „příslušné orgány“. Jisté je, že označení 
orgány/úřady pověřené uznáváním odborné kvalifikace zdůrazňuje vnitřní organizaci každého 
členského státu a nevylučuje tedy označení orgánů, které nejsou správní.  

Zdůvodnění (32) – změna 29: pozměněný návrh upřesňuje , že neplnění správních závazků, 
přičítaných členskému státu nemůže zdůvodnit opoždění transponování směrnice. Třebaže že 
se toto zdůvodnění nenachází ve společném postoji, jedná se o zásadu ustanovenou Dvorem, 
kterou lze v každém případě uplatnit. 

3.2.3 Protichůdné body mezi pozměněným návrhem a společným postojem 

Zdůvodnění (5) a článek 5 – změny 4 a 45: změny 4 a 45 směřovaly ke zrušení odkazu na 
předpokládanou lhůtu šestnácti týdnů pro odlišení poskytování služeb od usazení. Společný 
postoj uvedl změny Parlamentu a zrušil odkaz na předpoklad, založený na časovém kritériu 
šestnácti týdnů. 

Článek 6 a zdůvodnění (8) – změny 5, 141, 143 a 189: společný postoj směřuje ke smyslu 
změn 5, 141 a 189, protože pro členské státy rozšiřuje možnost vyžadovat registraci pro 
forma u všech povolání upravovaných předpisem za účelem zjednodušení používání platných 
disciplinárních pravidel na jejich území, která jsou ostatně upřesněna ve zdůvodnění (8) a 
čl. 5 odst. 3. Toto lze uplatnit, pokud společný postoj určí, že příslušnému orgánu 
přijímajícího členského státu přísluší předat za tímto účelem živnostenské organizaci kopii 
prohlášení provozovatele služeb a takto se vyhnout veškerým dodatkovým správním 
nákladům pro poskytovatele. 

Články 7 a 8 a zdůvodnění (7) – změny 5, 6, 50, 136, 145 a 146: společný postoj vede ve 
směru požadovaném Evropským parlamentem k zajištění použitelnosti informací pro 
přijímající členský stát a od nynějška společně se změnou 5 stanoví, že prohlášení o všech 
povoláních upravovaných nařízením musí být poskytovatelem služeb zasláno přímo 
zmocněnému orgánu přijímajícího členského státu. Toto první prohlášení musí být provázeno 
určitými dokumenty a každým rokem jednoduchým způsobem aktualizováno (rovněž i 
prokázání pracovního pojištění musí být obnovováno každým rokem). Správní spolupráce 
stanovená v článku 8 se podle společného postoje omezuje na umožnění ověřování ze strany 
přijímajícího členského státu, zda jsou informace, které má k dispozici, přesné. Předběžné 
prohlášení, stanovené v čl. 7 odst. 1 a 2 společného postoje nemá na poskytování služeb 
odkladný účinek, což v podstatě rovněž vede ke změnám 146 a 50. 

Změny 6 a 136 směřovaly k zavedení odkazů k prokázání odborné kvalifikace/oprávnění 
poskytovatele služeb. Společný postoj sleduje smysl těchto změn a přijímajícímu členskému 
státu v čl. 7 odst. 4 stanovuje možnost předem provádět kontrolu odborné kvalifikace 
poskytovatele služeb, ale toto pouze u povolání, která vykazují důsledky na veřejné zdraví 
nebo bezpečnost a která nevyužívají koordinace minimálních podmínek vzdělání, pokud je 
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tato kontrola úměrná cíli vyvarovat se vážného poškození zdraví nebo bezpečnosti příjemce 
služeb z důvodu nedostatku odborné kvalifikace. 

Způsobilost přijímajícího členského státu vykonávat kontrolu výkonů prováděných na jeho 
území je pro Komisi přijatelná, pokud je zdůvodněním stanoveno (a také v prohlášení Komise 
k zápisu Rady, srov. příloha) opětovně pravidelně prověřovat nezbytnost takové kontroly ve 
smyslu postupu uskutečňovaného při správní spolupráci. 

Článek 21 – změny 75 a 77: společný postoj uvádí v čl. 21 odst. 7 oznámení Komisi a dalším 
členským státům k titulu vzdělání architekt. V připojeném prohlášení se Komise zavazuje 
v případě pochybností o skutečnosti, že titul architekt dodržuje podmínku vzdělání článku 46 
směrnice, předložit jej skupině odborníků, kterou musí stanovit za účelem získání odborného 
posudku nezbytného v případě potřeby ke zrušení jeho zveřejnění. Toto řešení lze použít, 
pokud se blíží k záruce trvalého práva, týkajícího se zveřejňování titulů za vzdělání u 
povolání, která využívají minimální koordinovanou vzdělávací praxi. 

Články 21, 26, 35 a 37 a zdůvodnění (17) – změny 16, 134, 135, 156, 158 a 179, a taktéž 
změny 127, 132, 133, 178opr./2 a 215: společný postoj potvrzuje ve zdůvodnění (17) a také 
v čl. 21 odst. 1 a článku 26 zásadu automatického uznávání pro obory lékařství a zubního 
lékařství, společné ve 2/5 členských států. Proto článek 35 udává minimální stávající 
koordinovanou vzdělávací praxi pro praktické zubní specialisty a nabytá práva stanovená 
v článku 37 jsou přizpůsobena. Příslušné přílohy jsou pozměněny pouze pokud udávají 
stávající právo, upřesněné od přijetí návrhu Komisí. Tento přístup lze používat, neboť 
automatické uznávání je rozšířeno s celkovým zabezpečením zjednodušení systému. 

Článek 21 – změny 18, 104, 162 a 163: společný postoj opětovně v čl. 21 odst. 4 udává 
výjimku u automatického uznávání titulů lékárník v případě zřizování nových lékáren. 
Komise může toto ustanovení přijmout, pokud existuje v platném právním řádu. 

Článek 53 – změna 114: společný postoj připojuje se zrušením odkazů pozměněného návrhu 
k úloze členských států z hlediska jazykových znalostí a k jasné výjimce systematického 
přezkoušení těchto znalostí postoj Parlamentu. Komise toto může přijmout, pokud toto 
ustanovení lze kdykoliv vykládat ve smyslu soudní praxe. 

Článek 55 – změna 115: společný postoj uvádí stávající právní řád a u povolání lékaře a 
praktického zubního lékaře vymezuje povinnost členských států u osob dojíždějících za prací 
nevyžadovat k jejich dohodě s nemocenskou pojišťovnou praxi ani odborné zkušenosti. 
Komise může tento přístup přijmout, pokud je příslušné ustanovení upraveno platným 
právním řádem. 

3.3 Nová ustanovení 

3.3.1 Ustanovení, která nejsou předmětem změn a která byla přepsána do společného 
postoje, nebo která jsou pokračováním ustanovení, již stanovených v původním 
stanovisku 

Článek 10: společný postoj vyjadřuje návrh Komise k subsidiárnímu uplatňování obecného 
řádu uznávání s vyjmenováním příslušných specifických situací, které v současnosti využívají 
buď pravidla ad hoc nebo ustanovení smlouvy nebo obecného systému uznávání. Toto 
upřesnění neobsahuje žádnou změnu podstaty.  
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Článek 15: společný postoj upřesňuje pojem společné platformy a také způsob, jakým jsou 
zjišťovány podstatné rozdíly, které je vhodné vyrovnat, a rozšiřuje členským státům možnost 
uvádět společné platformy. Tato upřesnění jsou v souladu s povahou návrhu na směrnici, 
která tímto ustanovením směřovala k zavedení větší automatičnosti v procesu uznávání, 
zatímco platforma nabízí záruku, aby žadatel splňující takto stanovená kritéria předem překryl 
podstatné rozdíly, jež mohou existovat mezi jeho vzděláním a vzděláním požadovaným 
v přijímajícím členském státě. Společný postoj kromě toho doplňuje článek 15 novým 
odstavcem 6 a vyzývá Komisi k předložení zprávy Evropskému parlamentu a Radě o funkci 
tohoto ustanovení a také pokud je nezbytné, návrhu na změny v tomto článku. 

Články 20, 25 a 26: společný postoj více ohraničuje převedení pravomocí, které se 
v článku 20, čl. 25 odst. 5, a čl. 26 pododst. 2 týkají změn příloh IV a V, bod 5.1.4.  

Článek 51: společný postoj v čl. 51 odst. 2 opětovně uvádí čtyřměsíční lhůtu, poskytovanou 
přijímajícímu členskému státu k uznávání v rámci povolání, která nevyužívají koordinovanou 
vzdělávací praxi.  

3.3.2 Nová základní ustanovení 

Článek 3: společný postoj udává acquis s opětovným zavedením určitého počtu definic v čl. 3 
odst. 1 a 2, které se nacházejí ve stávajících směrnicích. Kromě toho je definice „vzdělání 
upravené nařízením“ převedena z čl. 11 do čl. 3 odst. 1. 

Články 11 a 13: zatímco Komise navrhovala, aby přílohy II a III (odpovídají současným 
přílohám C a D směrnice 92/51/EHS) měly oznamovací charakter, společný postoj udává 
v čl. 11odst. 4 písm. b) a v čl. 13 odst. 2 pododst. 3 souběžně s acquis postup komitologie, 
který se shoduje s rozhodnutím Rady 1999/468/ES. Komise uznává, že do přijetí směrnice 
musí změny příloh následovat specifické, v současnosti platné postupy.  

Článek 14: společný postoj v čl. 14 odst. 3 opětovně uvádí některé údaje acquis (automatická 
výjimka při výběru osoby dojíždějící za prací při povolání, která vyžadují přesnou znalost 
národního práva a jejichž základním hlediskem je poskytování rad a/nebo právní pomoc ; 
zvláštní řád automatické výjimky od činností zahrnutých směrnicí 1999/42/ES), a také 
možnost automatické výjimky při výběru osoby dojíždějící za prací v případech, které 
v současnosti nevyužívají obecného systému uznávání, a které na základě článku 10 návrhu 
budou obecný řád využívat v budoucnu. 

Články 23, 33, 37, 39, 43 a 49: společné postoje smlouvy o přistoupení České republiky 
Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, která se 
týkají práv acquis.  

Články 33 a 43: Polsko přijalo národní právní řád směřující k umožnění ošetřovatelům 
zodpovědným za obecnou péči a porodním asistentkám, jejichž vzdělání neodpovídá 
minimální vzdělávací praxi, na základě doplňkového vzdělávání zvyšovat jejich úroveň. 
Společný postoj vkládá ustanovení o změně vedoucí k právům acquis za účelem zajištění 
automatického uznávání pracovníků, kteří zúčastnili uvedeného doplňkového vzdělávání. 

Článek 45: společný postoj opětovně v čl. 45 odst. 4 zavádí odchylku, kterou v současné době 
využívá Lucembursko, pokud se jedná o uznávání odborné zkušenosti, získané v jiném 
členském státě, za účelem přiznání koncese s titulem farmaceuta přístupné veřejnosti.  
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Článek 59: společný postoj v čl. 59 odst. 2 stanovuje, že Komise každých pět let sestaví 
zprávu o používání směrnice.  

4 - ZÁVĚRY 

Komise má za to, že znění společného postoje uvádí v celku klíčové údaje, obsažené v jejím 
původním návrhu a v doplňujících návrzích Evropského parlamentu, které jsou uvedeny 
v jeho pozměněném návrhu. Ačkoliv v případě poskytování služeb lituje, že společný postoj 
více nezmírňuje podmínky uložené poskytovateli služeb, přijala Komise zásadu kontroly 
přijímajícím členským státem. Skutečně uznává, že při současném stavu správní spolupráce 
mezi členskými státy vytvoří znění společného postoje přijatelnou rovnováhu mezi 
usnadněním poskytování služeb a prověřováním výkonů ze strany přijímajícího členského 
státu, prováděných na jeho území. Proto Komise podporuje společný postoj, přijatý Radou 
kvalifikovanou většinou. 
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Příloha 
 

Prohlášení Komise o volném pohybu služeb 

Komise se domnívá, že potřeba stanovit specifická kritéria pro poskytování služeb 
kvalifikovanými odborníky, včetně doručení prohlášení členskému státu, ve kterém musí být 
služba poskytována, jak rozhodla Rada, bude pravidelně přehodnocována na základě 
dosaženého pokroku při provádění rámce Společenství pro správní spolupráci mezi členskými 
státy. Mimo jiné nesmí tato dohoda zabránit další snaze o rozvoj značného potenciálu 
vnitřního trhu služeb s cílem zvýšit konkurenceschopnost EU. 

Prohlášení Komise k založení a činnosti skupiny odborníků, zejména v rámci čl. 58 
odst. 15 a čl. 21 odst.7 

Komise navrhuje založit skupinu odborníků, jejíž úlohou bude poskytovat Komisi informace 
a rady ohledně všech otázek týkajících se provádění směrnice. Zejména se předpokládá, že by 
skupina mohla projednávat otázky, kterými se zabývá Komise a které se týkají výkonu 
pravomocí, jež jí svěří zákonodárce Společenství předtím, než bude skupině založené na 
základě směrnice předložen jakýkoli návrh akce. 

Ve skupině odborníků by měli být zastoupeni členové jmenovaní Komisí, příslušné orgány 
členských států, a to aniž je dotčena možnost, že si tito odborníci budou případně moci pozvat 
další účastníky, kteří mají specifické znalosti o jednotlivých tématech pořadu jednání. 

Skupina odborníků by měla působit v rámci pružné a moderní konzultační metody 
evropských orgánů zastupujících živnostenské asociace a vzdělávací zařízení, zejména pokud 
jde o povolání, na která se vztahuje koordinace minimálních podmínek vzdělání vedoucí k 
automatickému uznávání titulů. Pokud jsou návrhy akce, které sdělí zúčastněné strany, 
uvedeny na pořadu jednání, mohou být zástupci těchto stran vyzváni, aby předložili své 
návrhy a odpověděli na otázky členů skupiny. 

Skupina odborníků rovněž povede konzultace na základě společných platforem, které jsou 
Komisi předloženy v souladu s čl. 15 odst. 2 směrnice ve snaze získat stanoviska odborníků 
členských států, jež právně neupravují povolání projednávaná v těchto platformách. 

Pokud má členský stát vážné pochybnosti o tom, že titul vzdělání architekt zveřejněný 
v souladu s čl. 21 odst. 7 směrnice neodpovídá požadavkům podle článku 46 směrnice, má 
Komise v úmyslu předložit otázku skupině odborníků. Skupina odborníků by Komisi poskytla 
technická stanoviska, která jsou nezbytná pro případné odebrání titulu vzdělání architekt. 
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