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1. Uznávání odborných kvalifikací v EU

a. Úvod

Poskytování služeb nebo získávání zaměstnání v jiném členském státě jsou hmatatelným 

příkladem toho, jak může občan získat prospěch z jednotného trhu. Směrnice 2005/36/ES ze 

dne 7. září 2005 stanovila pravidla, která mají usnadnit vzájemné uznávání odborných 

kvalifikací mezi členskými státy. Konsolidovala 15 stávajících směrnic a zavedla jednodušší a 

pružnější režim pro dočasné poskytování služeb. Každý členský stát však může přístup 

k určitému povolání podmínit získáním určité odborné kvalifikace. V minulosti mohl 

požadavek, který trval na získání vnitrostátní kvalifikace, občana vyloučit z jednotného trhu, 

což se podobalo diskriminaci na základě státní příslušnosti.

b. Modernizace acquis v oblasti odborných kvalifikací

Tento pracovní dokument uvádí přehled hlavních rysů směrnice o odborných kvalifikacích a 

obecné stanovisko zpravodajky k prioritám přezkumu směrnice. Modernizace směrnice o 

odborných kvalifikacích, kterou navrhuje Akt o jednotném trhu1, bude nezbytná pro účinnější 

párování poptávky po pracovních silách a jejich nabídky, umožnění větší pružnosti trhu práce, 

naplnění očekávání občanů a prosazování mobility v rámci EU.

2. Hlavní rysy směrnice o odborných kvalifikacích

a. Volné poskytování služeb

Směrnice o odborných kvalifikacích stanoví zvláštní pravidla pro dočasné poskytování služeb 

a pro trvalé zřízení firmy. Každý státní příslušník členského státu EU, který má v souladu se 

zákonem sídlo v jednom členském státě, může poskytovat služby v jiném členském státě, aniž 

by musel žádat o uznání své kvalifikace. Základním předpokladem je, že odborník, který 

zákonným způsobem vykonává své povolání v jednom členském státě, je považován za 

                                               
1 KOM(2010) 608 v konečném znění.
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dostatečně kvalifikovaného k dočasnému výkonu tohoto povolání v kterémkoli jiném 

členském státě. Pokud však dotčené povolání není v členském státě žadatele regulováno, musí 

poskytovatel služeb předložit doklad o dvou letech odborné praxe. U povolání týkajících se 

veřejného zdraví nebo bezpečnosti může přijímající členský stát předem provést kontrolu 

kvalifikace poskytovatele služeb.

b. Zřízení

i. Obecný systém uznávání kvalifikací

Tento režim se použije na povolání, pro která neplatí zvláštní pravidla uznávání. Obecný 

systém vychází ze zásady vzájemného uznávání a snaží se dosáhnout toho, aby kvalifikovaný 

odborník již nebyl nucen absolvovat v hostitelském členském státě odbornou přípravu 

v plném rozsahu. V některých případech může hostitelský členský uložit vyrovnávací 

opatření, která mohou zahrnovat zkoušku způsobilosti nebo adaptační období o délce 

nepřesahující tři roky. 

ii. Uznávání na základě odborné praxe

Průmyslové, řemeslné a obchodní činnosti uvedené v seznamu příloze IV směrnice mohou 

využívat automatického uznávání kvalifikace podmíněného odbornou praxí. 

iii. Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na 

odbornou přípravu

V případě lékařů, ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, 

veterinárních lékařů, porodních asistentek, farmaceutů a architektů (odvětvové profese) 

existuje automatické uznávání kvalifikace na základě koordinace minimálních požadavků na 

odbornou přípravu stanovených na úrovni Společenství. 

3. Priority pro modernizaci směrnice o odborných kvalifikacích 

a. Správné provádění 

Ačkoli směrnice o odborných kvalifikacích hlavně konsolidovala již existující texty, bylo 

úplného provedení dosaženo až 3 roky po původně stanoveném termínu, kterým byl říjen 
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2007. Kromě toho v důsledku uplatňování téměř tisícem orgánů a existence více než 4 600 

regulovaných povolání je provádění směrnice mimořádně nesnadné. Přetrvává mnoho 

problémů týkajících se provádění směrnice – téměř 20 % případů řešených v síti SOLVIT se 

týká uznávání kvalifikace. Aby se předešlo dalším nedodržením lhůty provedení směrnice, je 

nezbytně nutná trvalá konzultace se zúčastněnými stranami a členskými státy. 

b. Zjednodušení

Výsledky veřejné konzultace vyjádřily jasný požadavek na zjednodušení s cílem snížit 

administrativní zátěž pro občany při současném respektování potřeby chránit veřejné zdraví a 

bezpečnost. Odborníci se potýkají s nadměrnými vyrovnávacími opatřeními, zatěžujícími 

požadavky na dokumenty a překlady, jakož i s problémy při prokazování odborné praxe. To 

vše vede ke zbytečným prodlením. Pokud jde o dočasnou mobilitu, byl systém prohlášení 

vyhodnocen jako mimořádně nepružný. Hlavní inovace směrnice o odborných kvalifikacích 

spočívala v méně náročném, pružnějším režimu pro dočasnou mobilitu. Protože však většina 

členských států využila systému předběžného prohlášení, ztratil méně náročný režim svůj 

účel. Měli bychom rozhodnout, zda jednotný internetový portál může pomoci s nápravou 

současných problémů a zajistit zlepšenou spolupráci a dialog mezi příslušnými orgány. A 

konečně bychom také měli zvážit, zda požádat členské státy, aby vyhodnotily, zda by mohly 

některá povolání regulovat přiměřeněji, nebo dokonce snížit počet regulovaných povolání 

v některých oblastech, s výjimkou odvětví zdravotní péče. 

c. Aktualizace stávajících ustanovení 

Vzhledem k tomu, že směrnice konsolidovala 15 stávajících textů, z nichž některé byly přijaty 

už v roce 1977, bude přezkum směrnice o odborných kvalifikacích příležitostí vyhodnotit, zda 

je nutné aktualizovat vyrovnávací opatření, požadovanou odbornou praxi a minimální 

požadavky na odbornou přípravu odborníků, jako jsou například zdravotní sestry, a zda by 

měly být zohledňovány prvky, jako je průběžný odborný rozvoj. 

d. Zohlednění posledního vývoje

Judikatura2 ESD stanovila zásadu částečného přístupu k povolání. Za předpokladu, že 

                                               
2 Collegios de ingenieros, věc C-330/03 ze dne 19. ledna 2006.
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neexistuje oprávněný důvod veřejného zájmu, který by tomu bránil, musí být odborníkovi 

poskytnut částečný přístup v případě, že rozdíly mezi oblastí činnosti dotčeného povolání jsou 

tak velké, že je nelze kompenzovat dodatečnými opatřeními. Veřejná konzultace však zjistila 

silné výhrady ve věci částečného přístupu u zdravotnických profesí. 

e. Zlepšení veřejného zdraví a bezpečnosti

Je nutné určit případy týkající se závažného profesionálního pochybení, kdy by měla být 

povinná aktivnější výměna informací mezi příslušnými orgány. Zvláště pokud jde o 

zdravotnické profese, měl by přezkum směrnice o odborných kvalifikacích zkoumat způsoby, 

jakými by aktivní mechanismy varování mohly pomoci zajistit profesní mobilitu v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti. V tomto ohledu musíme zvážit, zda by nebyl přínosem kodex 

chování týkající se jazykových schopností, zvláště u zdravotnických profesí. 

f. Příprava nástrojů s přidanou hodnotou

i. Rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)

Přezkum směrnice o odborných kvalifikacích by měl zkoumat možnosti rozšíření systému 

IMI s cílem zlepšit spolupráci a sdílení informaci mezi příslušnými orgány. Rozšíření systému 

IMI o mechanismus varování by zvýšilo důvěru občanů i orgánů v tento systém. 

Mechanismus varování by mohl vycházet ze vzoru podle směrnice o službách3 nebo 

z povinnosti varovat všechny členské státy, jakmile v praxi vznikne možnost uplatňovat 

sankce; u obou možností by musela být dodržována základní práva a ochrana osobních údajů. 

ii. Profesní průkaz 

Ve své veřejné konzultaci EK navrhla používání profesního průkazu jako možný nástroj 

k usnadnění uznávání odborných kvalifikací. Výsledky veřejné konzultace ukázaly, že 

existuje mnoho otázek týkajících se nákladů, spolehlivosti a prvků profesního průkazu. Ve 

stávajícím rámci byly učiněny snahy o vývoj takových průkazů pro různé profese se 

smíšenými výsledky. Proto je potřeba důkladné a na důkazech založené posouzení dopadů, 

                                               
3 Směrnice o službách ve svém čl. 29 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 vyžaduje, aby členské státy informovaly ostatní 
členské státy a Komisi o každé činnosti poskytování služeb, která mohla vážně poškodit zdraví nebo ohrozit 
bezpečnost osob nebo životní prostředí („mechanismus varování“).
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které vyhodnotí možnou přidanou hodnotu profesního průkazu. Zdá se zjevné, že zavedení 

jakéhokoli profesního průkazu musí být dobrovolné pro daného odborného pracovníka i pro 

příslušný orgán. Profesní průkazy by měly být přizpůsobeny jednotlivým povoláním a měly 

by regulačním orgánům poskytovat určitou míru pružnosti z hlediska provádění. Je nezbytné, 

abychom zvážili řadu otázek. Jaká bude přidaná hodnota pro odborné pracovníky a uživatele 

průkazu? Kolik bude systém stát? Jaké údaje by měl průkaz obsahovat? Jak lze zajistit 

ochranu před zneužitím údajů? Jaké jsou výhody fyzického průkazu oproti elektronickému? A 

možná to nejdůležitější, jak můžeme vytvořit a udržovat IT systém pro ověřování průkazu? 


