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1. Uznávanie odborných kvalifikácií v EÚ

a. Úvod

Poskytovanie služieb alebo získanie zamestnania v inom členskom štáte je jasným príkladom 

toho, ako môže občan využiť jednotný trh. Smernica 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 

stanovuje pravidlá týkajúce sa uľahčenia vzájomného uznávania odborných kvalifikácií medzi 

členskými štátmi. Smernica skonsolidovala 15 existujúcich smerníc a zaviedla jednoduchší 

a pružnejší režim pre dočasné poskytovanie služieb. Každý členský štát však môže v súlade so 

zákonom podmieniť prístup ku konkrétnemu povolaniu získaním osobitnej odbornej 

kvalifikácie. V minulosti mohlo trvanie na domácej kvalifikácii vylúčiť občanov z jednotného 

trhu, podobne ako diskriminácia na základe národnosti.

b. Modernizácia acquis v oblasti odborných kvalifikácií

Tento pracovný dokument poskytuje prehľad hlavných charakteristík smernice o uznávaní 

odborných kvalifikácií a všeobecné stanovisko spravodajkyne týkajúce sa priorít jej revízie. 

Modernizácia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sa navrhuje v Akte 

o jednotnom trhu1, bude nevyhnutná s cieľom účinnejšie zosúladiť dopyt a ponuku 

pracovných síl, umožniť väčšiu pružnosť pracovného trhu, splniť očakávania občanov 

a podporiť mobilitu v rámci EÚ.

2. Hlavné charakteristiky smernice o uznávaní odborných kvalifikácií

a. Sloboda poskytovania služieb

Smernica o uznávaní odborných kvalifikácií stanovuje osobitné pravidlá poskytovania 

dočasných služieb a trvalého usadenia sa. Každý štátny príslušník EÚ, ktorý je v súlade so 

zákonom usadený v členskom štáte, môže poskytovať služby v inom členskom štáte bez toho, 

aby musel požiadať o uznanie svojej kvalifikácie. Základným predpokladom je, že odborník, 

                                               
1 KOM(2010) 608 v konečnom znení
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ktorý v súlade so zákonom vykonáva svoje povolanie v jednom členskom štáte, sa považuje 

za dostatočne kvalifikovaného na to, aby toto povolanie dočasne vykonával v ktoromkoľvek 

inom členskom štáte. Ak však príslušné povolanie nie je v členskom štáte uchádzača 

regulované, poskytovateľ služieb musí predložiť dôkaz o dvojročnej odbornej praxi. 

V súvislosti s povolaniami v oblasti verejného zdravia alebo bezpečnosti môže prijímajúci 

členský štát vykonať predchádzajúcu kontrolu kvalifikácie poskytovateľa služieb.

b. Zriadenie

i. Všeobecný systém uznávania kvalifikácií

Tento režim sa vzťahuje na povolania, ktorých sa netýkajú osobitné pravidlá uznávania. 

Všeobecný systém sa zakladá na zásade vzájomného uznávania a jeho cieľom je zabezpečiť, 

aby kvalifikovaní odborníci v hostiteľskom členskom štáte už nemuseli absolvovať odbornú 

prípravu v úplnom rozsahu. V niektorých prípadoch môže hostiteľský členský štát stanoviť 

kompenzačné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať buď skúšku spôsobilosti, alebo adaptačné 

obdobie trvajúce maximálne tri roky. 

ii. Uznávanie na základe odbornej praxe

Činnosti v oblasti priemyslu, remesiel a obchodu, uvedené v prílohe IV smernice, môžu 

využiť automatické uznávanie kvalifikácií, ktoré sú podmienené odbornou praxou.

iii. Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na 

odbornú prípravu

Pre lekárov, sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych 

lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov (sektorové povolania) existuje 

automatické uznávanie odbornej kvalifikácie na základe koordinácie minimálnych 

požiadaviek na odbornú prípravu stanovených na úrovni Spoločenstva. 

3. Priority pre modernizáciu smernice o uznávaní odborných kvalifikácií

a. Správne vykonávanie 

Aj keď smernica o uznávaní odborných kvalifikácií skonsolidovala predovšetkým už
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existujúce texty, úplná transpozícia sa dosiahla až 3 roky po uplynutí pôvodnej lehoty, ktorá 

bola stanovená na október 2007. Okrem toho je vykonávanie smernice veľmi náročné, pretože 

ju uplatňuje takmer tisíc orgánov a existuje viac ako 4600 regulovaných povolaní. Stále 

existuje mnoho otázok týkajúcich sa vykonávania smernice – takmer 20 % prípadov, ktorými 

sa zaoberá sieť SOLVIT, sa týka uznávania kvalifikácií. Prebiehajúce konzultácie so 

zainteresovanými stranami a členskými štátmi sú nevyhnutné s cieľom predísť ďalšiemu 

nedodržaniu lehoty na transpozíciu. 

b. Zjednodušenie

Výsledky verejných konzultácií vyjadrili jasnú výzvu na zjednodušenie s cieľom znížiť 

administratívne zaťaženie občanov a zároveň brať do úvahy nevyhnutnosť chrániť verejné 

zdravie a bezpečnosť. Odborníci čelia nadmerným kompenzačným opatreniam, zaťažujúcim 

požiadavkám týkajúcim sa dokumentov a prekladov, ako aj problémom pri dokazovaní 

odbornej praxe, pričom všetky môžu spôsobiť zbytočné omeškanie. So zreteľom na dočasnú 

mobilitu sa zistilo, že systém vyhlásenia je veľmi ťažkopádny. Hlavnou inováciou smernice 

o uznávaní odborných kvalifikácií bol jednoduchší, pružnejší režim dočasnej mobility. Keďže 

však väčšina členských štátov využíva systém predchádzajúcich vyhlásení, jednoduchší režim 

nesplnil svoj účel. Je potrebné zistiť, či jeden on-line portál môže prispieť k napraveniu 

súčasných problémov a zabezpečiť lepšiu spoluprácu a dialóg medzi príslušnými orgánmi. 

Nakoniec by sme mali takisto uvažovať o výzve pre členské štáty, aby posúdili, či by mohli 

primeranejšie regulovať niektoré povolania, alebo dokonca znížiť počet regulovaných 

povolaní v niektorých oblastiach okrem odvetvia zdravotníctva. 

c. Aktualizácia existujúcich ustanovení 

Na základe konsolidácie 15 existujúcich textov, pričom niektoré z nich boli prijaté už v roku 

1977, bude revízia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií príležitosťou na posúdenie, či 

je nevyhnutné aktualizovať kompenzačné opatrenia, požadovanú odbornú prax a minimálne 

požiadavky na odbornú prípravu pre povolania ako zdravotné sestry a či je potrebné brať do 

úvahy prvky ako nepretržité odborné vzdelávanie.

d. Zohľadnenie súčasného vývoja
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Judikatúra2 Súdneho dvora Európskej únie stanovila zásadu čiastočného prístupu k povolaniu. 

Za predpokladu, že neexistuje legitímny dôvod verejného záujmu vydať zákaz vykonávať 

povolanie, je nevyhnutné poskytnúť odborníkom čiastočný prístup, ak sú rozdiely v oblastiach 

činností príslušného povolania také významné, že nie je možné kompenzovať ich 

dodatočnými opatreniami. V rámci verejných konzultácií sa však zistili silné výhrady 

týkajúce sa čiastočného prístupu k povolaniam v oblasti zdravotníctva. 

e. Zlepšenie verejného zdravia a bezpečnosti

Je nevyhnutné určiť prípady týkajúce sa závažného porušenia odborných pravidiel, 

v súvislosti s ktorými by mala byť povinná aktívnejšia výmena informácií medzi príslušnými 

orgánmi. Najmä pokiaľ ide o povolania v oblasti zdravotníctva, revízia smernice o uznávaní 

odborných kvalifikácií by mala preskúmať spôsoby, ktorými by aktívny výstražný 

mechanizmus mohol prispieť k zabezpečeniu vykonávania mobility odborníkov v súvislosti s 

verejným zdravím a bezpečnosťou. V tomto ohľade je nevyhnutné posúdiť užitočnosť kódexu 

správania pre jazykové znalosti, najmä pokiaľ ide o povolania v oblasti zdravotníctva. 

f. Vytvorenie nástrojov s pridanou hodnotou

i. Rozširovanie informačného systému o vnútornom trhu (IMI)

V rámci revízie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií by sa mali preskúmať možnosti 

rozšírenia systému IMI s cieľom zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými 

orgánmi. Rozšírenie IMI, ktoré by zahŕňalo výstražný mechanizmus, by zvýšilo dôveru 

občanov aj orgánov k systému. Výstražný mechanizmus by sa mohol zakladať na vzore 

smernice o službách3 alebo na povinnosti vydať vo všetkých členských štátoch výstrahu, ak sú 

spôsobilé uplatňovať sankcie; v rámci obidvoch možností je nevyhnutné dodržiavať základné 

práva a ochranu osobných údajov. 

ii. Profesijný preukaz 

                                               
2 Colegio de Ingenieros, vec C-330/3 z 19. januára 2006.

3 Ustanovenia článku 29 ods. 3 a článku 32 ods. 1 smernice o službách stanovujú, že členské štáty poskytujú 
ostatným členským štátom a Komisii informácie o všetkých činnostiach v oblasti služieb, ktoré by mohli 
spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo na životnom prostredí („výstražný mechanizmus“).
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Európska komisia vo svojej verejnej konzultácii navrhla používanie profesijných preukazov 

ako prípadný nástroj na uľahčenie uznávania odborných kvalifikácií. Z výsledkov verejnej 

konzultácie vyplýva, že existuje mnoho otázok týkajúcich sa nákladov, spoľahlivosti 

a charakteristík profesijných preukazov. V súčasnom rámci sa vyvinulo úsilie na vytvorenie 

uvedených preukazov pre rôzne povolania, avšak s rôznymi výsledkami. Preto je nevyhnutné 

vykonať dôkladné hodnotenie vplyvu založené na dôkazoch, zamerané na zistenie prípadnej 

pridanej hodnoty profesijných preukazov. Zdá sa zrejmé, že zavedenie profesijných 

preukazov musí byť dobrovoľné pre odborníkov aj príslušné orgány. Profesijné preukazy by 

mali byť osobitne vytvorené pre jednotlivé povolania a poskytovať regulačným orgánom 

určitú úroveň pružnosti, pokiaľ ide o vykonávanie. Je dôležité posúdiť mnoho otázok. Aká 

bude pridaná hodnota preukazu pre odborníkov a spotrebiteľov? Aké budú náklady na tento 

systém? Aké informácie by mal preukaz obsahovať? Ako je možné zabezpečiť ochranu pred 

zneužitím údajov? Aké výhody má fyzický preukaz v porovnaní s elektronickým? A možno 

najdôležitejšia otázka, ako môžeme vytvoriť a udržiavať informačný systém na uznanie 

platnosti preukazu? 

                                                                                                                                                  


