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Před pozměňovací návrh 1 se vkládá následující pozměňovací návrh 43: 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Jelikož právní předpisy Unie 

nestanoví zvláštní ustanovení 

harmonizující požadavky na přístup k 

regulovanému povolání nebo jeho výkon, 

je výsadou členských států rozhodnout, 

zda a jak regulovat povolání v mezích 

zásad nediskriminace a proporcionality. 

vypouští se 

(Tento pozměňovací návrh byl přijat ve výboru, ale chyběl v textu zaslanému k překladu.) 
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Pozměňovací návrhy 12, 20, 23, 34, 37 by měly znít takto: 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Je důležité zajistit, aby byly řádně 

stanoveny cíle veřejného zájmu, aby bylo 

možno určit vhodnou úroveň regulace, a 

to v mezích přiměřenosti. Například tam, 

kde dochází ke zvyšování rizika pro cíle 

veřejného zájmu, by měly mít členské státy 

přiměřený prostor pro vlastní uvážení, v 

jehož rámci by mohly určovat míru 

ochrany, kterou chtějí poskytnout, a v 

případě potřeby posílit existující regulaci. 

Skutečnost, že jeden členský stát stanoví 

méně přísná pravidla než jiný členský stát, 

neznamená, že pravidla druhého 

členského státu jsou nepřiměřená, a tedy 

neslučitelná s unijním právem. Regulace 

povolání je sice nanejvýš důležitá při 

ochraně cílů veřejného zájmu a 

zajišťování vysoce kvalitních výrobků a 

služeb, měla by ovšem kromě jiného 

přispívat k podpoře vysoké míry 

zaměstnanosti a vysoké úrovně vzdělávání 

a odborné přípravy. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Pokud se členské státy domnívají, 

že určité kritérium není pro toto 

posouzení relevantní, měly by své 

rozhodnutí řádně odůvodnit, když budou 

tuto skutečnost oznamovat Komisi v 

souladu s touto směrnicí. 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Pro dosažení cílů veřejného zájmu 

může být vhodné zavést dodatečné 

požadavky. Pouhá skutečnost, že by měl 

být posuzován jejich individuální nebo 

kombinovaný účinek, neznamená, že tyto 

požadavky jsou zjevně nepřiměřené. 

Například povinnost trvalého profesního 

rozvoje může být příhodná k tomu, aby 

zajistila, aby odborníci drželi krok s 

vývojem ve svých příslušných oborech, 

pokud nestanoví diskriminační a 

nepřiměřené podmínky na úkor nováčků. 

Stejně tak povinné členství v profesní 

organizaci může být považováno za 

vhodné tam, kde jsou profesní organizace 

pověřeny státem, aby chránily příslušné 

cíle veřejného zájmu, například dohledem 

nad legitimním provozováním povolání 

nebo organizováním trvalé odborné 

přípravy a dohledem nad ní. Nemůže-li 

být nezávislost povolání zajištěna 

přiměřeně jinými prostředky, mohly by 

členské státy zvažovat uplatňování 

takových záruk, jako je omezování držení 

účasti osob, které nevykonávají dané 

povolání, nebo zajištění většiny hlasů v 

držení osob, které vykonávají dané 

povolání, pokud tyto záruky nepřekračují 

rámec toho, co je nezbytné pro ochranu 

cílů veřejného zájmu. S cílem zajistit 

ochranu cílů veřejného zájmu a kvalitu 

poskytované služby by mohly členské státy 

uvažovat o stanovení požadavků na pevné 

minimální a/nebo maximální sazby, které 

musí poskytovatelé služeb splňovat, zvláště 

v případě služeb, u nichž je nutné účinné 

uplatňování zásady úhrady nákladů, 

pokud je takovéto omezení přiměřené a v 

případě potřeby se předpokládají odchylky 

od těchto minimálních a/nebo 
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maximálních sazeb. Pokud zavedení 

dodatečných požadavků kopíruje 

požadavky, které členský stát již dříve 

zavedl v souvislosti s jinými předpisy nebo 

postupy, nelze tyto požadavky považovat 

za přiměřené k dosažení sledovaného cíle. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 Článek 4 

Předběžné posuzování nových opatření Předběžné posuzování nových opatření a 

sledování 

1. Členské státy zajistí, aby před 

zavedením nových právních nebo 

správních předpisů omezujících přístup k 

regulovaným povoláním nebo jejich výkon, 

či před změnou stávajících předpisů 

příslušné orgány posoudily jejich 

přiměřenost v souladu s pravidly 

stanovenými v této směrnici. 

1. Členské státy provedou posouzení 

v souladu s pravidly stanovenými v této 

směrnici před zavedením nových nebo 

změnou stávajících právních nebo 

správních předpisů omezujících přístup k 

regulovaným povoláním nebo jejich výkon. 

 1a. Rozsah posouzení uvedený v 

odstavci 1 je přiměřený povaze, obsahu a 

dopadu zaváděného právního předpisu, 

přičemž je třeba přihlédnout ke zvláštním 

pravidlům pro dané povolání. 

2. Každé ustanovení uvedené v 

odstavci 1 musí doprovázet podrobné 

vyjádření umožňující posoudit soulad se 

zásadou proporcionality. 

2. Každé ustanovení uvedené v 

odstavci 1 musí doprovázet podrobné 

vyjádření umožňující posoudit soulad se 

zásadami nediskriminace a 
proporcionality. 

3. Důvody, proč se má za to, že je 

ustanovení odůvodněné, nezbytné a 

přiměřené, se musí opírat o kvalitativní a 

pokud možno také kvantitativní důkazy. 

3. Důvody, proč se má za to, že 

ustanovení není diskriminační a je 

odůvodněné a přiměřené, se musí opírat o 

kvalitativní a pokud možno také 

kvantitativní důkazy. 

 3a. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění objektivního a 

nezávislého provedení posouzení podle 

odstavce 1. 

4. Členské státy musí přiměřenost 4. Členské státy sledují s vhodnou 
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právních nebo správních předpisů 

omezujících přístup k regulovaným 

povoláním nebo jejich výkon pravidelně 

sledovat s vhodnou frekvencí, která 

odpovídá dotyčné právní úpravě, a to s 

patřičným ohledem na případný vývoj, k 

němuž došlo od přijetí daného opatření. 

frekvencí, která odpovídá dotyčné právní 

úpravě, soulad právních nebo správních 

předpisů omezujících přístup k 

regulovaným povoláním nebo jejich výkon 

se zásadami nediskriminace a 

proporcionality, a to s patřičným ohledem 

na případný vývoj, k němuž došlo od 

přijetí daných opatření. 

5. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření k zajištění toho, aby se 

posuzování přiměřenosti podle odstavce 1 

provádělo objektivně a nezávisle, a to i 

prostřednictvím zapojení nezávislých 

kontrolních orgánů. 

5. Pro účely tohoto článku členské 

státy před zavedením nových nebo změnou 

stávajících právních nebo správních 

předpisů omezujících přístup k 

regulovaným povoláním nebo jejich výkon 

zajistí, aby byly tyto předpisy vhodné k 

dosažení sledovaného cíle a zda 

nepřekračují rámec toho, co je k dosažení 

daného cíle nezbytné. Při tomto 

posuzování musí brát členské státy v potaz 

acquis communautaire, zejména s 

ohledem na zvláštní povahu povolání 

poskytujících služby zdravotní péče, jež 

jsou jako takové uznány evropským 

normotvůrcem a judikaturou Soudního 

dvora, a při regulaci takovýchto profesí 

musí mít členské státy možnost samy 

zvážit, jaká podoba regulace je dostačující 

k zajištění vysokého stupně ochrany 

lidského zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6 Článek 6 

Přiměřenost Přiměřenost 

1. Před zavedením nových právních 

nebo správních předpisů omezujících 

přístup k regulovaným povoláním nebo 

jejich výkon nebo před změnou stávajících 

předpisů členské státy posoudí, zda jsou 

takové předpisy nezbytné a vhodné k 

dosažení sledovaného cíle a zda 

nepřekračují rámec toho, co je k dosažení 

1. Členské státy zajistí, aby právní 

nebo správní předpisy omezující přístup k 

regulovaným povoláním, která zavádějí, 

nebo omezující jejich výkon, a změny, 

které provádějí ve stávajících předpisech, 

byly vhodné k dosažení sledovaného cíle a 

zda nepřekračují rámec toho, co je k 

dosažení daného cíle nezbytné. 
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daného cíle nezbytné. 

2. Při posuzování nezbytnosti a 

přiměřenosti ustanovení musí příslušné 

orgány vzít v úvahu zejména: 

2. Za tímto účelem musí členské státy 

před přijetím ustanovení uvedených v 

odstavci 1 případně vzít v úvahu: 

a) povahu rizik souvisejících se 

sledovanými cíli veřejného zájmu, zejména 

rizik pro spotřebitele, odborníky nebo třetí 

osoby; 

a) povahu rizik souvisejících se 

sledovanými cíli veřejného zájmu, zejména 

rizik pro příjemce služeb včetně 

spotřebitelů, pro odborníky nebo třetí 

osoby; 

b) vhodnost ustanovení, a sice pokud 

jde o jeho způsobilost k dosažení 

sledovaného cíle a to, zda skutečně odráží 

dotyčný cíl soudržným a systematickým 

způsobem, a tudíž řeší zjištěná rizika 

podobným způsobem jako u srovnatelných 

činností; 

b) vhodnost ustanovení, a sice pokud 

jde o jeho způsobilost k dosažení 

sledovaného cíle a to, zda skutečně odráží 

dotyčný cíl soudržným a systematickým 

způsobem, a tudíž řeší zjištěná rizika 

podobným způsobem jako u srovnatelných 

činností; 

c) nezbytnost ustanovení a zejména 

to, zda k ochraně sledovaného cíle 

nedostačují stávající pravidla konkrétní 

nebo obecnější povahy, jako například 

právní předpisy týkající se bezpečnosti 

výrobků nebo právní předpisy na ochranu 

spotřebitelů; 

c) zda k naplnění sledovaného cíle 

nedostačují stávající pravidla konkrétní 

nebo obecnější povahy, jako například 

právní předpisy týkající se bezpečnosti 

výrobků nebo právní předpisy na ochranu 

spotřebitelů; 

d) souvislost mezi rozsahem činností, 

jež jsou předmětem daného povolání nebo 

které mu jsou vyhrazeny, a požadovanou 

odbornou kvalifikací; 

d) souvislost mezi rozsahem činností, 

jež jsou předmětem daného povolání nebo 

které mu jsou vyhrazeny, a požadovanou 

odbornou kvalifikací; 

e) souvislost mezi složitostí úkolů a 

nezbytnou zvláštní odbornou kvalifikací, 

zejména pokud jde o úroveň, povahu a 

trvání odborné přípravy nebo potřebnou 

praxi, jakož i existenci různých možností 

získání odborné kvalifikace; 

e) souvislost mezi složitostí 

příslušných úkolů a potřebou, aby osoby, 

které tyto úkoly provádějí, měly zvláštní 

odbornou kvalifikaci, zejména pokud jde o 

úroveň, povahu a trvání odborné přípravy 

nebo potřebnou praxi, jakož i existenci 

různých možností získání odborné 

kvalifikace; 

f) rozsah odborných činností 

vyhrazených pro držitele určité odborné 

kvalifikace, jmenovitě zda a proč činnosti 

vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo 

nemohou být sdíleny s jinými povoláními; 

f) zda a proč činnosti vyhrazené pro 

určitá povolání mohou nebo nemohou být 

sdíleny s jinými povoláními; 

g) stupeň nezávislosti při výkonu 

regulovaného povolání a dopad 

organizačních a dohledových opatření na 

dosažení sledovaného cíle, a to zejména 

tam, kde jsou činnosti související s 

g) stupeň nezávislosti při výkonu 

regulovaného povolání a dopad 

organizačních a dohledových opatření na 

dosažení sledovaného cíle, a to zejména 

tam, kde jsou činnosti související s 
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regulovaným povoláním vykonávány pod 

dohledem řádně kvalifikovaného odborníka 

a na jeho odpovědnost; 

regulovaným povoláním vykonávány pod 

dohledem řádně kvalifikovaného odborníka 

a na jeho odpovědnost; 

h) vědecký a technologický vývoj, 

který může snížit asymetrii informací mezi 

odborníky a spotřebiteli; 

h) vědecký a technologický vývoj, 

který může snížit nebo zvýšit asymetrii 

informací mezi odborníky a spotřebiteli; 

i) hospodářský dopad opatření, 

zejména s ohledem na stupeň hospodářské 

soutěže na trhu a kvalitu poskytované 

služby, jakož i dopad na volný pohyb osob 

a služeb v rámci Unie; 

i) dopad na volný pohyb osob a 

služeb v rámci Unie, na výběr spotřebitelů 

a na kvalitu poskytované služby; 

j) možnost využít k dosažení cíle 

veřejného zájmu méně omezující 

prostředky; 

j) možnost využít k dosažení cíle 

veřejného zájmu méně omezující 

prostředky; 

k) kumulativní účinek omezení jak 

přístupu k určitému povolání, tak i jeho 

výkonu, a zejména to, jak každý z těchto 

požadavků přispívá k dosažení téhož cíle 

veřejného zájmu a zda je k tomu nezbytný. 

k) účinek nových nebo změněných 

opatření, pokud jsou kombinována s 

dalšími opatřeními omezujícími přístup k 

určitému povolání nebo jeho výkon, a 

zejména to, jak každý z těchto požadavků 

přispívá k dosažení téhož cíle veřejného 

zájmu a zda je k tomuto dosažení 

nezbytný. 

 Pokud se členské státy domnívají, že s 

ohledem na požadavky pro dané 

regulované povolání není určité kritérium 

pro toto posouzení relevantní, řádně své 

rozhodnutí odůvodní, když budou tuto 

skutečnost oznamovat Komisi v souladu s 

čl. 9 odst. 1. 

3. Pro účely odst. 2 písm. j) se 

stanoví, že pokud jsou opatření 

odůvodněna ochranou spotřebitelů a pokud 

se zjištěná rizika omezují na vztah mezi 

odborníkem a spotřebitelem bez 

nepříznivého ovlivnění třetích osob, 

příslušné orgány zejména posoudí, zda lze 

daného cíle dosáhnout prostřednictvím 

chráněného profesního označení bez 
vyhrazení dotyčných činností. 

3. Pro účely odst. 2 písm. j) se 

stanoví, že pokud jsou opatření 

odůvodněna pouze ochranou spotřebitelů a 

pokud se zjištěná rizika omezují na vztah 

mezi odborníkem a spotřebitelem, a 

nemají proto nepříznivý dopad na třetí 

osoby, členské státy zejména posoudí, zda 

lze daného cíle dosáhnout prostřednictvím 

méně omezujících opatření, než je 
vyhrazení dotyčných činností. 

4. Pro účely odst. 2 písm. k) se 

stanoví, že příslušné orgány posoudí 

zejména kumulativní účinek uložení 

kteréhokoli z těchto požadavků: 

4. Pro účely odst. 2 písm. k) se 

stanoví, že členské státy posoudí 

pravděpodobné účinky nových nebo 

pozměněných ustanovení v kombinaci s 

jakýmikoli těmito požadavky, které 

omezují přístup k regulovanému povolání 

nebo jeho výkon, přičemž je třeba 
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zohlednit, že takové účinky mohou být jak 

pozitivní, tak negativní: 

a) vyhrazené činnosti existující 

souběžně s chráněným profesním 

označením; 

a) vyhrazené činnosti, chráněné 

profesní označení nebo jiná forma 

regulace ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) 

směrnice 2005/36/ES; 

b) požadavky týkající se nepřetržitého 

profesního rozvoje; 

b) požadavky týkající se povinného 

nepřetržitého profesního rozvoje; 

c)  pravidla týkající se organizace 

povolání, profesní etiky a dohledu; 

c)  pravidla týkající se organizace 

povolání, profesní etiky a dohledu; 

d) povinné členství v komorách, 

režimy registrace nebo autorizace, zejména 

pokud tyto požadavky zahrnují také 

povinnost mít určitou odbornou 

kvalifikaci; 

d) povinné členství v komorách, 

režimy registrace nebo autorizace, zejména 

pokud tyto požadavky zahrnují také 

povinnost mít určitou odbornou 

kvalifikaci; 

e) množstevní omezení, zejména 

požadavky omezující počet autorizací, na 

jejichž základě lze vykonávat povolání, 

nebo požadavky stanovující minimální 

nebo maximální počet zaměstnanců, 

vedoucích pracovníků nebo zástupců 

majících konkrétní odborné kvalifikace; 

e) množstevní omezení, zejména 

požadavky omezující počet autorizací, na 

jejichž základě lze vykonávat povolání, 

nebo požadavky stanovující minimální 

nebo maximální počet zaměstnanců, 

vedoucích pracovníků nebo zástupců 

majících konkrétní odborné kvalifikace; 

f) požadavky na zvláštní právní formu 

nebo požadavky, jež se týkají držení účasti 

ve společnosti nebo jejího řízení, a to v 

rozsahu, v jakém tyto požadavky přímo 

souvisejí s výkonem regulovaného 

povolání; 

f) požadavky na zvláštní právní formu 

nebo požadavky, jež se týkají držení účasti 

ve společnosti nebo jejího řízení, a to v 

rozsahu, v jakém tyto požadavky přímo 

souvisejí s výkonem regulovaného 

povolání; 

g) územní omezení, zejména pokud 

je určité povolání regulováno v některých 

částech území členského státu jiným 

způsobem; 

g) územní omezení, včetně případů, 

kdy je určité povolání regulováno v 

některých částech území členského státu 

jiným způsobem, než jak je regulováno v 

jiných částech území; 

h) požadavky omezující výkon 

regulovaného povolání společně nebo v 

rámci partnerství, jakož i pravidla ohledně 

neslučitelnosti; 

h) požadavky omezující výkon 

regulovaného povolání společně nebo v 

rámci partnerství, jakož i pravidla ohledně 

neslučitelnosti; 

i) požadavky týkající se pojistného 

krytí nebo jiných prostředků osobní nebo 

kolektivní ochrany s ohledem na 

odpovědnost při výkonu povolání; 

i) požadavky týkající se pojistného 

krytí nebo jiných prostředků osobní nebo 

kolektivní ochrany s ohledem na 

odpovědnost při výkonu povolání; 

j) požadavky na jazykové znalosti, v 

rozsahu nezbytném pro výkon daného 

povolání. 

j) požadavky na jazykové znalosti, v 

rozsahu nezbytném pro výkon daného 

povolání. 
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 ja) požadavky na pevné minimální 

nebo maximální sazby; 

 jb)  požadavky na reklamu. 

 4a. Pokud se ustanovení uvedená v 

odstavci 4 týkají regulace zdravotnických 

povolání a mají dopad na bezpečnost 

pacientů, členské státy přihlédnou k cíli, 

jímž je zajistit vysokou úroveň ochrany 

lidského zdraví. 

 4b. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 

členské státy před zavedením nových nebo 

změnou stávajících právních nebo 

správních předpisů omezujících přístup k 

regulovaným povoláním nebo jejich výkon 

zajistí, aby tyto předpisy byly vhodné k 

dosažení sledovaného cíle a 

nepřekračovaly rámec toho, co je k 

dosažení daného cíle nezbytné. Při tomto 

posuzování musí brát členské státy v potaz 

acquis communautaire, zejména s 

ohledem na zvláštní povahu povolání 

poskytujících služby zdravotní péče, jež 

jsou jako takové uznány evropským 

normotvůrcem a judikaturou Soudního 

dvora, a při regulaci takovýchto profesí 

musí mít členské státy možnost samy 

zvážit, jaká podoba regulace je dostačující 

k zajištění vysokého stupně ochrany 

lidského zdraví. 

 4c. Členské státy kromě toho zajistí 

dodržování zásady proporcionality 

zvláštních požadavků týkajících se 

přeshraničního poskytování služeb podle 

hlavy II směrnice 2005/36/ES, včetně: 

 a) automatické dočasné registrace 

nebo pro forma členství v profesní 

organizaci či subjektu uvedených v čl. 6 

odst. 1 písm. a) směrnice 2005/36/ES, 

profesního průkazu nebo jakéhokoliv 

jiného rovnocenného požadavku; 

 b) prohlášení, jež je třeba učinit 

předem podle čl. 7 odst. 1 směrnice 

2005/36/ES, dokumentů požadovaných 

podle čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/36/ES 

nebo jakéhokoliv jiného rovnocenného 

požadavku; 
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 c) požadavku na zaplacení poplatku 

souvisejícího s administrativními 

formalitami, který vzniká poskytovateli 

služeb. 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 


