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§ 5 odst. 9

Do specializačního vzdělávání
lékaře v oborech uvedených ve 32013L0055
sdělení ministerstva vyhlášeném
ve Sbírce zákonů podle § 28a
odst. 2 (dále jen „sdělení
ministerstva“)
se
započítá
odborná praxe, popřípadě její
část, absolvovaná v rámci
úspěšně
ukončeného
specializačního vzdělávání v
jiném z oborů uvedených ve
sdělení
ministerstva
za
předpokladu,
že
toto
specializační
vzdělání
lékař
doloží
dokladem
o dosažené kvalifikaci vydaným
v souladu
s
příslušným
předpisem práva Evropské unie v
některém z členských států a
pokud odpovídá jeho obsah a
rozsah vzdělávacímu programu
oboru, do kterého má být
započteno. Takto lze započíst
nejvýše polovinu ze stanovené
minimální
délky
oboru
specializačního
vzdělávání
uvedeného
ve
sdělení
ministerstva.
O
započtení
rozhodne ministerstvo, popřípadě
pověřená organizace; o odvolání
proti
rozhodnutí
pověřené
organizace
rozhoduje
ministerstvo.
§ 10 odst. 1 Odborná způsobilost k výkonu
písm. a)
povolání farmaceuta se získává 32013L0055
absolvováním
a) nejméně pětiletého prezenčního
studia
v
akreditovaném
zdravotnickém
magisterském
studijním
programu
farmacie
obsahujícím
teoretickou
a
praktickou výuku, z toho nejméně 6
měsíců praxe v lékárně nebo na
oddělení
klinické
farmacie
poskytovatele zdravotních služeb,
který poskytuje lůžkovou péči,
nebo na pracovišti klinického
farmaceuta
poskytovatele
zdravotních
služeb,
který
poskytuje lůžkovou péči, nebo
§ 10 odst. 2 Po získání odborné způsobilosti
podle odstavce 1 může farmaceut 32013L0055

Ustanovení

Článek 25, odst. 3a
Členské státy mohou ve vnitrostátních
právních předpisech stanovit osvobození od
částí specializované lékařské odborné
přípravy uvedené na seznamu přílohy V bodu
5.1.3, přičemž bude toto osvobození
stanoveno případ od případu, pokud byla tato
část již úspěšně ukončena během absolvování
jiné specializované odborné přípravy uvedené
na seznamu přílohy V bodu 5.1.3, za níž
odborný pracovník již získal odbornou
kvalifikaci v jednom z členských států.
Členské státy zajistí, že poskytnuté
osvobození nepřesáhne polovinu minimální
délky dotčené specializované lékařské
odborné přípravy.
Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním
členským státům dotyčné vnitrostátní
předpisy pro každé částečné osvobození

Článek 44, odst. 2 písm. b)
Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta
musí potvrzovat absolvování odborné
přípravy v trvání nejméně pěti let, kterou lze
navíc vyjádřit v odpovídajících kreditech
ECTS a která zahrnuje:
b) v průběhu nebo na konci teoretické a
praktické výuky nejméně šest měsíců
praktického výcviku v lékárně otevřené pro
veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem
farmaceutického
oddělení
uvedené
nemocnice.

Článek 45, odst. 2
Členské státy zajistí, aby držitelé dokladu o
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samostatně vykonávat činnosti
které jsou poskytováním
lékárenské péče a
klinickofarmaceutické péče podle
zákona o zdravotních službách.

vysokoškolském vzdělání ve farmacii nebo
vzdělání, které je uznáváno jako rovnocenné
vysokoškolskému vzdělání ve farmacii,
vyhovujícího podmínkám stanoveným v
článku 44 měli právo na přístup alespoň k
těmto činnostem a na výkon těchto činností, s
výhradou případného uložení povinnosti
doplnit si odborné zkušenosti:
a) příprava farmaceutické formy léčiv;
b) výroba a testování léčiv;
c) testování léčiv v laboratoři pro zkoušení
léčiv;
d) skladování, uchovávání a distribuce léčiv
na úrovni velkoobchodů;
e)
zásobování,
příprava,
testování,
skladování, distribuce a výdej bezpečných a
účinných léčiv požadované kvality v
lékárnách pro veřejnost;
f) příprava, testování, skladování, distribuce a
výdej bezpečných a účinných léčiv
požadované kvality v nemocnicích;
g) poskytování informací a poradenství
ohledně léčiv jako takových, včetně jejich
vhodného užívání;
h)
ohlašování
farmaceutických
orgánům;

nežádoucích
účinků
výrobků
příslušným

i) individuální podpora pacientů, kteří si sami
podávají léky;
j) podpora místních nebo celostátních
kampaní v oblasti veřejného zdraví.
§ 24 odst. 2 Podle této části se uznává
písm. h)
způsobilost
k
výkonu 32004L0114
zdravotnického povolání
h) státního příslušníka jiného
než členského státu, byl-li mu na
území České republiky nebo
jiného členského státu Evropské
unie povolen pobyt za účelem
studia, výměnných pobytů žáků,
neplacené odborné přípravy nebo
dobrovolné služby,
§ 24 odst. 2 Podle této části se uznává
písm. i)
způsobilost
k
výkonu 32004L0081
zdravotnického povolání
i) státního příslušníka jiného než
členského státu, který je obětí
obchodování s lidmi nebo obdržel
pomoc
k
nedovolenému
přistěhovalectví
a
který
spolupracuje
s
příslušnými
orgány, byl-li mu na území České
republiky nebo jiného členského

Článek 17, odst. 1
Mimo dobu svého studia a s výhradou
pravidel a podmínek použitelných na danou
činnost v hostitelském členském státě jsou
studenti oprávněni být zaměstnáni a mohou
být oprávněni k výkonu samostatné
výdělečné činnosti. Lze přihlédnout k situaci
na trhu práce hostitelského členského státu.
Je-li to nutné, členské státy studentům nebo
zaměstnavatelům udělí předběžné povolení v
souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Článek 11, odst. 1
Členské státy vymezí pravidla, podle nichž
jsou držitelé povolení k pobytu oprávněni mít
přístup na trh práce a k odbornému i
všeobecnému vzdělávání. Tento přístup se
omezuje na dobu trvání platnosti povolení k
pobytu.
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státu Evropské unie
pobyt za tímto účelem,

povolen

§ 24 odst. 2 Podle této části se uznává
písm. j)
způsobilost
k
výkonu 32009L0050
zdravotnického povolání
j) žadatele o vydání modré karty
Evropské unie nebo držitele této
karty,
žadatele
o
vydání
zaměstnanecké
karty
nebo
držitele této karty anebo držitele
povolení k dlouhodobému pobytu
na území České republiky
vydaného za jiným účelem než
zaměstnání, který je na území
zaměstnán,

Článek 14, odst. 1 písm. d)
Držitelé modré karty EU mají právo na rovné
zacházení ve srovnání se státními příslušníky
členského státu, jenž modrou kartu vydal,
pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných
dokladů o odborné kvalifikaci v souladu s
příslušnými vnitrostátními postupy;

pokud odbornou kvalifikaci pro
výkon zdravotnického povolání
získal
nebo
toto
povolání
vykonával v souladu s právními
předpisy v jiném členském státě
než v České republice (dále jen
„uchazeč“).
Článek 14, odst. 4
32009L0050
V případě, že se držitel modré karty EU v
souladu s článkem 18 přestěhuje do jiného
členského státu a dosud nebylo přijato kladné
rozhodnutí o vydání modré karty EU, mohou
členské státy omezit rovné zacházení v
oblastech uvedených v odstavci 1, s výjimkou
písmen b) a d). Umožní-li členské státy
žadateli během tohoto období pracovat,
poskytne se rovné zacházení ve srovnání se
státními příslušníky druhého členského státu
ve všech oblastech uvedených v odstavci 1.
Článek 12, odst. 1 písm. d)
32011L0098

§ 26a

Ministerstvo
spolupracuje
s
příslušnými orgány členských států 32013L0055
s cílem usnadnit volný pohyb
služeb
a
uznávání
odborné
způsobilosti. Ministerstvo zajistí
důvěrnost údajů, které mu členské
státy
poskytly.
Ministerstvo
postupuje při této spolupráci
podle § 39.
§ 27a písm. Hostující osoba je povinna před
h)
tím,
než
začne
vykonávat 32013L0055
zdravotnické povolání na území
České republiky, písemně oznámit

Pracovníci ze třetích zemí, kteří jsou uvedeni
v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) mají právo na
rovné zacházení ve srovnání se státními
příslušníky členského státu, ve kterém
pobývají, pokud jde o:
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných
odborných kvalifikací v souladu s
příslušnými vnitrostátními postupy;
Článek 56, odst. 2a
Pro účely odstavců 1 a 2 používají příslušné
orgány systém IMI.

Článek 7, odst. 2 písm. e)
e) pro povolání související s bezpečností a
veřejným zdravím a pro povolání týkající se
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ministerstvu
začátek
předpokládaného
výkonu
zdravotnického povolání na území
České republiky; v oznámení uvede
druh zdravotní služby, kterou na
území České republiky hodlá
vykonávat, a adresu zdravotnického
zařízení. K oznámení se přikládá
h) doklad o bezúhonnosti
hostující osoby podle § 3 odst. 6,
§ 27a písm. Hostující osoba je povinna před
i)
tím,
než
začne
vykonávat 32013L0055
zdravotnické povolání na území
České republiky, písemně oznámit
ministerstvu
začátek
předpokládaného
výkonu
zdravotnického povolání na území
České republiky; v oznámení uvede
druh zdravotní služby, kterou na
území České republiky hodlá
vykonávat, a adresu zdravotnického
zařízení. K oznámení se přikládá
i) prohlášení o znalosti českého
jazyka v rozsahu nezbytném pro
výkon zdravotnického povolání
v České republice.
§ 27a odst. Není-li odpovídající odborná
5
činnost v členském státě původu 32013L0055
regulována, je hostující osoba
povinna doložit, že v jednom
nebo více členských státech
vykonávala
odpovídající
zdravotnické povolání po dobu
nejméně
1
roku
během
předcházejících 10 let, nebo
předložit doklad o regulovaném
vzdělání, které ji odborně
připravilo
pro
výkon
odpovídajícího zdravotnického
povolání
v členském
státě
původu.
§ 27a odst. V případě
důvodných
7
pochybností ministerstvo ověří u 32013L0055
členského státu původu pravost
dokladů podle odstavce 1 písm.
d) a h) doložených hostující
osobou
k oznámení
podle
odstavce 1, a to prostřednictvím
systému pro výměnu informací o
vnitřním trhu (dále jen „systém
IMI“).

vzdělávání nezletilých, včetně péče o děti a
předškolní výchovy, jestliže to členský stát
vyžaduje od svých vlastních státních
příslušníků, osvědčení potvrzující, že jim
nebyl dočasně ani trvale zakázán výkon
povolání a že nebyli odsouzeni za spáchání
trestného činu;

Článek 7, odst. 2 písm. f)
f) pro povolání, jejichž výkon může mít
důsledky pro bezpečnost pacientů, prohlášení
o žadatelově znalosti jazyka nezbytné pro
vykonávání tohoto povolání v hostitelském
členském státě;

Článek 5, odst. 1 písm. b)
b) pokud se poskytovatel služby přestěhuje,
vykonával-li toto povolání v jednom nebo
několika členských státech po dobu nejméně
jednoho
roku
během
deseti
let
předcházejících poskytování služeb a není-li
povolání v členském státě usazení
regulováno. Podmínka výkonu povolání po
dobu jednoho roku se neuplatňuje v případě,
že se povolání nebo vzdělání a odborná
příprava, které k tomuto povolání vedou,
regulují.

Článek 8, odst. 1
Příslušné orgány hostitelského členského
státu mohou v případě oprávněných
pochybností požádat příslušné orgány
členského státu usazení, aby jim poskytly
informace o usazení poskytovatele služeb v
souladu s právními předpisy, o jeho
bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné
disciplinární nebo trestněprávní sankce
profesní povahy. V případě, že se příslušné
orgány hostitelského
členského
státu
rozhodnou ověřit odbornou kvalifikaci
poskytovatele služeb, mohou požádat
příslušné orgány členského státu usazení, aby
jim poskytly informace o odborné přípravě
poskytovatele služeb v rozsahu nutném pro
posouzení podstatného rozdílu, který by mohl
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost.
Příslušné orgány členského státu usazení
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poskytnou tyto informace v souladu s
článkem 56. V případě povolání, která nejsou
v domovském členském státě regulována,
mohou tyto informace poskytnout rovněž
centra pomoci uvedená v článku 57b.
§ 27b odst. Ministerstvo ověří po obdržení
1
oznámení před prvním poskytnutím 32013L0055
služby
odbornou
kvalifikaci
hostující osoby. Nepřistoupí-li
ministerstvo k ověření odborné
kvalifikace hostující osoby podle
odstavce
3,
bezodkladně
nejpozději do 1 měsíce od
obdržení oznámení podle § 27a
tuto skutečnost hostující osobě
sdělí.
Ministerstvo
neověřuje
odbornou kvalifikaci hostující
osoby podle odstavce 3, pokud
hostující osoba je pozvána do
České republiky

Článek 7, odst. 4
V případě prvního poskytnutí služeb u
regulovaných povolání, která mají důsledky
pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a která
nevyužívají automatického uznávání podle
hlavy III kapitoly II, III nebo IIIa, může
příslušný orgán hostitelského členského státu
zkontrolovat
odbornou
kvalifikaci
poskytovatele služeb před tímto prvním
poskytnutím služeb. Tato předběžná kontrola
je možná pouze tehdy, je-li jejím účelem
předejít vážnému poškození zdraví nebo
bezpečnosti
příjemce
služby
kvůli
nedostatečné
odborné
kvalifikaci
poskytovatele služeb a pokud tato kontrola
nepřesahuje to, co je za tímto účelem
nezbytné.
Příslušný orgán nejpozději jeden měsíc po
obdržení ohlášení a průvodních dokladů
uvedených v odstavcích 1 a 2 uvědomí
poskytovatele služby o svém rozhodnutí:
a) jeho odborné kvalifikace neověřovat;
b) poté, co ověřil jeho odbornou kvalifikaci:
i) vyžadovat od poskytovatele služeb, aby
složil zkoušku způsobilosti, nebo
ii) umožnit poskytování služeb.
Existují-li obtíže, které by mohly vést k
prodlení s přijetím rozhodnutí podle druhého
pododstavce, uvědomí příslušný orgán
poskytovatele služeb o důvodech prodlení ve
stejné lhůtě. Obtíže musí být vyřešeny do
jednoho měsíce od tohoto uvědomění a
konečné rozhodnutí přijato nejpozději dva
měsíce po vyřešení obtíží.
Pokud existuje podstatný rozdíl mezi
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a
odbornou přípravou, která je vyžadována v
hostitelském členském státě, a to v takovém
rozsahu, že by tento rozdíl mohl poškodit
veřejné zdraví nebo bezpečnost a nelze ho
vyrovnat odbornou praxí poskytovatele
služeb nebo znalostmi, dovednostmi a
schopnostmi, které poskytovatel služeb nabyl
celoživotním učením a které za tímto účelem
potvrdil
příslušný
subjekt,
poskytne
hostitelský členský stát poskytovateli služeb
možnost, aby prokázal, zejména formou
zkoušky
způsobilosti
podle
druhého
pododstavce písm. b), že nabyl chybějící
znalosti, dovednosti nebo schopnosti.
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Hostitelský členský stát přijme na uvedeném
základě rozhodnutí o tom, zda povolí
poskytování služeb. V každém případě musí
být možné poskytovat služby do jednoho
měsíce po vydání rozhodnutí podle druhého
pododstavce.
Službu je možno poskytovat, pokud příslušný
orgán nereaguje ve lhůtách stanovených ve
druhém a třetím pododstavci.
V případech, kdy odborná kvalifikace byla
ověřena podle tohoto odstavce, poskytuje se
služba
pod
profesním
označením
hostitelského členského státu.
§ 27b odst.
4

Považuje-li
ministerstvo
za
nezbytné
ověřit
odbornou 32013L0055
kvalifikaci
před
prvním
poskytnutím služby, rozhodnutí o
ověření
odborné
kvalifikace
hostující osobě doručí do 1 měsíce
od obdržení oznámení, které
splňuje požadavky obsažené v §
27a odst. 1. Vyskytnou-li se obtíže
překážky, které by mohly vést k
prodlení, prodlouží ministerstvo
lhůtu a oznámí hostující osobě
důvody prodlení a předpokládanou
lhůtu, ve které bude rozhodnutí
vydáno; toto usnesení hostující
osobě doručí ve lhůtě podle věty
první. Rozhodnutí o ověření
odborné kvalifikace v takovém
případě ministerstvo vydá do 7
týdnů od obdržení oznámení, které
splňuje požadavky obsažené v §
27a odst. 1. Ministerstvo musí
v tomto
případě
překážky
odstranit do 1 měsíce od doručení
usnesení podle předcházející věty
a rozhodnutí o ověření odborné
kvalifikace v takovém případě
ministerstvo vydá nejpozději do 2
měsíců po odstranění překážek.
Při ověření odborné kvalifikace se
postupuje podle části první hlavy II
zákona o uznávání odborné
kvalifikace10a), pokud tento zákon
nestanoví jinak.

Článek 7, odst. 4
V případě prvního poskytnutí služeb u
regulovaných povolání, která mají důsledky
pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a která
nevyužívají automatického uznávání podle
hlavy III kapitoly II, III nebo IIIa, může
příslušný orgán hostitelského členského státu
zkontrolovat
odbornou
kvalifikaci
poskytovatele služeb před tímto prvním
poskytnutím služeb. Tato předběžná kontrola
je možná pouze tehdy, je-li jejím účelem
předejít vážnému poškození zdraví nebo
bezpečnosti
příjemce
služby
kvůli
nedostatečné
odborné
kvalifikaci
poskytovatele služeb a pokud tato kontrola
nepřesahuje to, co je za tímto účelem
nezbytné.
Příslušný orgán nejpozději jeden měsíc po
obdržení ohlášení a průvodních dokladů
uvedených v odstavcích 1 a 2 uvědomí
poskytovatele služby o svém rozhodnutí:
a) jeho odborné kvalifikace neověřovat;
b) poté, co ověřil jeho odbornou kvalifikaci:
i) vyžadovat od poskytovatele služeb, aby
složil zkoušku způsobilosti, nebo
ii) umožnit poskytování služeb.
Existují-li obtíže, které by mohly vést k
prodlení s přijetím rozhodnutí podle druhého
pododstavce, uvědomí příslušný orgán
poskytovatele služeb o důvodech prodlení ve
stejné lhůtě. Obtíže musí být vyřešeny do
jednoho měsíce od tohoto uvědomění a
konečné rozhodnutí přijato nejpozději dva
měsíce po vyřešení obtíží.
Pokud existuje podstatný rozdíl mezi
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a
odbornou přípravou, která je vyžadována v
hostitelském členském státě, a to v takovém
rozsahu, že by tento rozdíl mohl poškodit
veřejné zdraví nebo bezpečnost a nelze ho
vyrovnat odbornou praxí poskytovatele
služeb nebo znalostmi, dovednostmi a
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schopnostmi, které poskytovatel služeb nabyl
celoživotním učením a které za tímto účelem
potvrdil
příslušný
subjekt,
poskytne
hostitelský členský stát poskytovateli služeb
možnost, aby prokázal, zejména formou
zkoušky
způsobilosti
podle
druhého
pododstavce písm. b), že nabyl chybějící
znalosti, dovednosti nebo schopnosti.
Hostitelský členský stát přijme na uvedeném
základě rozhodnutí o tom, zda povolí
poskytování služeb. V každém případě musí
být možné poskytovat služby do jednoho
měsíce po vydání rozhodnutí podle druhého
pododstavce.
Službu je možno poskytovat, pokud příslušný
orgán nereaguje ve lhůtách stanovených ve
druhém a třetím pododstavci.
V případech, kdy odborná kvalifikace byla
ověřena podle tohoto odstavce, poskytuje se
služba
pod
profesním
označením
hostitelského členského státu.
§ 27b odst.
5

Pokud existuje podstatný rozdíl
mezi odbornou kvalifikací hostující 32013L0055
osoby a způsobilostí, která je
vyžadována v České republice, a to
v takovém rozsahu, že by tento
rozdíl mohl vážně ohrozit život,
zdraví nebo bezpečnost osob, a
nelze ho vyrovnat odbornou
praxí hostující osoby nebo
teoretickými
znalostmi
a
praktickými
dovednostmi
získanými
celoživotním
vzděláváním hostující osoby
potvrzeným pro účely tohoto
ustanovení příslušným orgánem
členského státu, může ministerstvo
po hostující osobě požadovat, aby
prokázala
znalost
chybějících
teoretických nebo praktických
oblastí. V těchto případech si
ministerstvo
může
vyžádat
informace o odborné kvalifikaci
hostující osoby v rozsahu nutném
pro
posouzení
podstatného
rozdílu od příslušného orgánu
členského státu původu, a to
prostřednictvím systému IMI.
Znalost chybějících teoretických
nebo praktických oblastí se
prokazuje podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace10a) zejména
rozdílovou zkouškou. Požaduje-li
ministerstvo po hostující osobě, aby
prokázala
znalost
chybějících
teoretických nebo praktických
oblastí, umožní hostující osobě, aby
tuto znalost prokázala ve lhůtě 15
pracovních dnů od doručení

Článek 7, odst. 4
V případě prvního poskytnutí služeb u
regulovaných povolání, která mají důsledky
pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a která
nevyužívají automatického uznávání podle
hlavy III kapitoly II, III nebo IIIa, může
příslušný orgán hostitelského členského státu
zkontrolovat
odbornou
kvalifikaci
poskytovatele služeb před tímto prvním
poskytnutím služeb. Tato předběžná kontrola
je možná pouze tehdy, je-li jejím účelem
předejít vážnému poškození zdraví nebo
bezpečnosti
příjemce
služby
kvůli
nedostatečné
odborné
kvalifikaci
poskytovatele služeb a pokud tato kontrola
nepřesahuje to, co je za tímto účelem
nezbytné.
Příslušný orgán nejpozději jeden měsíc po
obdržení ohlášení a průvodních dokladů
uvedených v odstavcích 1 a 2 uvědomí
poskytovatele služby o svém rozhodnutí:
a) jeho odborné kvalifikace neověřovat;
b) poté, co ověřil jeho odbornou kvalifikaci:
i) vyžadovat od poskytovatele služeb, aby
složil zkoušku způsobilosti, nebo
ii) umožnit poskytování služeb.
Existují-li obtíže, které by mohly vést k
prodlení s přijetím rozhodnutí podle druhého
pododstavce, uvědomí příslušný orgán
poskytovatele služeb o důvodech prodlení ve
stejné lhůtě. Obtíže musí být vyřešeny do
jednoho měsíce od tohoto uvědomění a
konečné rozhodnutí přijato nejpozději dva
měsíce po vyřešení obtíží.
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rozhodnutí o ověření odborné
kvalifikace podle odstavce 3.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi
odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a
odbornou přípravou, která je vyžadována v
hostitelském členském státě, a to v takovém
rozsahu, že by tento rozdíl mohl poškodit
veřejné zdraví nebo bezpečnost a nelze ho
vyrovnat odbornou praxí poskytovatele
služeb nebo znalostmi, dovednostmi a
schopnostmi, které poskytovatel služeb nabyl
celoživotním učením a které za tímto účelem
potvrdil
příslušný
subjekt,
poskytne
hostitelský členský stát poskytovateli služeb
možnost, aby prokázal, zejména formou
zkoušky
způsobilosti
podle
druhého
pododstavce písm. b), že nabyl chybějící
znalosti, dovednosti nebo schopnosti.
Hostitelský členský stát přijme na uvedeném
základě rozhodnutí o tom, zda povolí
poskytování služeb. V každém případě musí
být možné poskytovat služby do jednoho
měsíce po vydání rozhodnutí podle druhého
pododstavce.
Službu je možno poskytovat, pokud příslušný
orgán nereaguje ve lhůtách stanovených ve
druhém a třetím pododstavci.
V případech, kdy odborná kvalifikace byla
ověřena podle tohoto odstavce, poskytuje se
služba
pod
profesním
označením
hostitelského členského státu.
Článek 8, odst. 1
Příslušné orgány hostitelského členského
státu mohou v případě oprávněných
pochybností požádat příslušné orgány
členského státu usazení, aby jim poskytly
informace o usazení poskytovatele služeb v
souladu s právními předpisy, o jeho
bezúhonnosti a o tom, že neexistují žádné
disciplinární nebo trestněprávní sankce
profesní povahy. V případě, že se příslušné
orgány hostitelského
členského
státu
rozhodnou ověřit odbornou kvalifikaci
poskytovatele služeb, mohou požádat
příslušné orgány členského státu usazení, aby
jim poskytly informace o odborné přípravě
poskytovatele služeb v rozsahu nutném pro
posouzení podstatného rozdílu, který by mohl
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost.
Příslušné orgány členského státu usazení
poskytnou tyto informace v souladu s
článkem 56. V případě povolání, která nejsou
v domovském členském státě regulována,
mohou tyto informace poskytnout rovněž
centra pomoci uvedená v článku 57b.

§ 27b odst.
7 písm. e)

vystavení Evropského profesního
průkazu podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace.
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§ 28b odst.
10

Ministerstvo uzná doklad o
dosažené kvalifikaci lékaře se 32013L0055
specializovanou způsobilostí i bez
doložení výkonu povolání podle
odstavce 2 vydaný v Itálii
lékařům,
kteří
započali
specializovanou
odbornou
přípravu
v období
od
31.
prosince 1983 do 1. ledna 1991, i
když tato odborná příprava
nesplňuje minimální požadavky
na odbornou přípravu v souladu
s příslušným předpisem práva
Evropské unie, pokud je doklad o
této
kvalifikaci
doplněn
potvrzením vydaným příslušnými
italskými orgány osvědčujícím, že
dotyčná osoba skutečně a
v souladu s právními předpisy
vykonávala
činnosti
specializovaného lékaře v tomtéž
specializačním oboru po dobu
nejméně
sedmi
po
sobě
následujících let v průběhu deseti
let
předcházejících
vydání
potvrzení.

§ 28b odst.
11

Ministerstvo uzná doklad o
Článek 37, odst. 4
dosažené kvalifikaci lékaře pro 32013L0055
Každý členský stát uznává doklady o
výkon povolání zubního lékaře,
dosažené kvalifikaci lékaře vydané ve
který byl vydán ve Španělsku
Španělsku
osobám,
které
zahájily
osobám,
které
zahájily
vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu
vysokoškolskou
odbornou
po 1. lednu 1986 a nejpozději 31. prosince
přípravu v období od 1. ledna
1997, doplněné osvědčením vydaným
1986 do 31. prosince 1997 včetně,
španělskými příslušnými orgány.
doplněné osvědčením vydaným
příslušnými orgány Španělska.
Toto osvědčení potvrzuje, že byly splněny
Toto osvědčení musí prokazovat
tyto podmínky:
splnění podmínek podle odstavců
a) dotyčný odborník úspěšně dokončil
1 a 2 a prokazovat, že jeho držitel
nejméně tři roky studia, které jsou na základě
úspěšně dokončil nejméně tříleté
potvrzení španělských příslušných orgánů
studium, které je rovnocenné
rovnocenné odborné přípravě uvedené v
studiu splňujícímu minimální
článku 34;
požadavky na odbornou přípravu
zubního lékaře v souladu s
b) dotyčný odborník skutečně, v souladu se
příslušným předpisem práva
zákonem a převážně vykonával ve Španělsku
Evropské unie.
činnosti podle článku 36 po dobu nejméně tří
po sobě následujících let v průběhu pěti let
předcházejících dni vydání tohoto osvědčení;

Článek 27, odst. 2a
Členské
státy
uznávají
kvalifikaci
specializovaných lékařů získanou v Itálii a
uvedenou na seznamu přílohy V bodech 5.1.2
a 5.1.3 u těch lékařů, kteří započali svou
odbornou přípravu v období mezi 31.
prosincem 1983 a 1. lednem 1991, ačkoli
daná příprava neodpovídá všem požadavkům
na odbornou přípravu stanoveným v článku
25, pokud je tato kvalifikace doplněna
potvrzením vydaným příslušnými italskými
orgány a osvědčujícím, že dotyčný lékař v
Itálii skutečně v souladu se zákony vykonával
činnost specializovaného lékaře v tomtéž
specializovaném oboru po dobu nejméně
sedmi po sobě následujících let v průběhu
deseti let předcházejících dni vydání tohoto
osvědčení.

c) dotyčný odborník je oprávněn k výkonu
činností uvedených v článku 36 za stejných
podmínek jako držitelé dokladu o dosažené
kvalifikaci uvedených pro Španělsko v příloze
V bodu 5.3.2 nebo je skutečně, v souladu se
zákonem a převážně vykonává.
§ 28b odst.
12

Ministerstvo uzná doklady o
dosažené kvalifikaci zubních 32013L0055
lékařů, které byly vydány
příslušnými orgány členských
států, a to osobám, jejichž

Článek 37, odst. 3
Pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci
zubních lékařů, členské státy uznávají tyto
doklady podle článku 21, pokud žadatelé
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odborná příprava byla zahájena
před 18. lednem 2016 včetně, a to
postupem podle § 28a.
§ 31 odst. 2 (2)
K žádosti o uznání
odborné kvalifikace uchazeč, 32005L0036
který je držitelem dokladu o
dosažené
kvalifikaci
prokazujícího
splnění
minimálních
požadavků
v
souladu s příslušným předpisem
práva Evropské unie, přiloží
osvědčení vydané příslušným
orgánem
členského
státu
potvrzující, že se na tento doklad
vztahuje příslušný předpis práva
Evropské
unie
upravující
uznávání odborných kvalifikací.
§ 31 a § 32
§ 31
(1)
V
řízení
o 32013L0055
uznávání odborné kvalifikace a v
řízení
o
uznávání
jiné
způsobilosti se postupuje podle
tohoto zákona a podle části první
hlavy IV zákona o uznávání
odborné kvalifikace19a). Součástí
žádosti
o
uznání
odborné
kvalifikace může být žádost o
uznání jiné způsobilosti a žádost o
uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání. Jsou-li
součástí žádosti o uznání odborné
kvalifikace též žádost o uznání
jiné způsobilosti nebo žádost o
uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického, ministerstvo vždy
nejdříve rozhodne o uznání
odborné kvalifikace žadatele.

zahájili svou odbornou přípravu dne 18. ledna
2016 nebo dříve.

(2)
K
žádosti
o
uznání
odborné
kvalifikace
uchazeč, který je držitelem
dokladu o dosažené kvalifikaci
prokazujícího
splnění
minimálních požadavků v souladu
s příslušným předpisem práva
Evropské unie, přiloží osvědčení
vydané
příslušným
orgánem
členského státu potvrzující, že se
na
tento
doklad
vztahuje
příslušný předpis práva Evropské
unie
upravující
uznávání
odborných kvalifikací.

Kontroly mohou být prováděny pouze po
vydání evropského profesního průkazu v
souladu s článkem 4d nebo případně po
uznání odborné kvalifikace.

Příloha VII, odst. 2
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.

Článek 53
1. Příslušníci povolání, kteří využijí uznávání
odborných kvalifikací, musí mít jazykové
znalosti nezbytné k výkonu povolání v
hostitelském členském státě.
2. Členský stát zajistí, že veškeré kontroly
prováděné orgánem příslušným pro kontrolu
splnění povinností podle odstavce 1 nebo pod
jeho dohledem se omezují na znalost jednoho
úředního jazyka hostitelského členského státu
nebo jednoho správního jazyka hostitelského
členského státu, pokud je tento jazyk rovněž
úředním jazykem Unie.
3. Kontroly prováděné v souladu s odstavcem
2 jsou uloženy tehdy, má-li vykonávané
povolání důsledky pro bezpečnost pacientů.
Kontroly mohou být uloženy i s ohledem na
jiná povolání, pokud existují vážné a
konkrétní pochybnosti o dostatečnosti
jazykových znalostí daného příslušníka
povolání ve vztahu k odborným činnostem,
které tato osoba zamýšlí vykonávat.

4. Každá kontrola jazykových znalostí je
přiměřená činnosti, jež má být vykonávána.
Dotyčný příslušník povolání má právo podat
při těchto kontrolách odvolání podle
vnitrostátního práva.

(3)
K žádosti
o
uznání jiné způsobilosti uchazeč

10

přiloží doklady uvedené v § 29 a
30.
(4) K žádosti o uznání
způsobilosti
k výkonu
zdravotnického povolání uchazeč
přiloží rozhodnutí o uznání
odborné kvalifikace. Rozhodnutí
o uznání odborné kvalifikace se
k žádosti nepřikládá, pokud jde o
společnou žádost podle odstavce
1 nebo byl uchazeči vydán
Evropský profesní průkaz podle
zákona o uznávání odborné
kvalifikace; skutečnost, že mu byl
vydán Evropský profesní průkaz,
uvede
uchazeč
v žádosti.
K žádosti o uznání způsobilosti
k výkonu
zdravotnického
povolání uchazeč dále přiloží
rozhodnutí
o
uznání
jiné
způsobilosti, nejedná-li se o
společnou žádost podle odstavce
1, a doklady o ověření schopnosti
vyjadřovat se v českém jazyce
podle § 32 odst. 1 písm. a), b)
nebo
c);
pokud
uchazeč
nepředloží některý z dokladů
uvedených v § 32 odst. 1 písm. a),
b) nebo c), ministerstvo jej vyzve
k ověření znalosti českého jazyka
pohovorem.
(5)
Na
základě
rozhodnutí o uznání odborné
kvalifikace, rozhodnutí o uznání
jiné způsobilosti a po ověření, ve
kterém uchazeč prokáže, že
ovládá český jazyk v rozsahu
nezbytně
nutném
k výkonu
příslušného
zdravotnického
povolání,
ministerstvo
vydá
rozhodnutí o uznání způsobilosti
k výkonu
zdravotnického
povolání,
které
žadatele
opravňuje
k
výkonu
zdravotnického
povolání
na
území České republiky.
(6) V případě, že uchazeč
při ověření znalosti českého
jazyka podle § 32 neprokáže
znalost českého jazyka v rozsahu
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nezbytně
nutném
k výkonu
příslušného
zdravotnického
povolání, ministerstvo řízení o
uznání způsobilosti k výkonu
zdravotnického
povolání
usnesením přeruší na dobu, než
1.

uchazeč
předloží
doklad
o
skutečnostech
uvedených v § 32
odst. 1 písm. a), b)
nebo c), nebo

2.

se uchazeč přihlásí
k ověření
znalosti
pohovorem podle §
32 odst. 1 písm. d),

nejdéle však na dobu 1 roku; po
marném uplynutí této doby se
řízení zastaví.
(7) V případě, že uchazeč
požádá o uznání jiné způsobilosti
nebo
uznání
způsobilosti
k výkonu
zdravotnického
povolání, aniž by byl současně
držitelem rozhodnutí o uznání
odborné kvalifikace nebo mu byl
vydán Evropský profesní průkaz,
ministerstvo řízení o uznání jiné
způsobilosti nebo řízení o uznání
způsobilosti
k výkonu
zdravotnického
povolání
usnesením přeruší na dobu, než
žadatel doloží rozhodnutí o
uznání odborné kvalifikace nebo
mu bude vydán Evropský
profesní průkaz, nejdéle však na
dobu 3 měsíců.
§ 32
Ověření znalosti českého jazyka

(1) Znalost českého
jazyka se vyžaduje pouze v
rozsahu
nezbytně
nutném
k výkonu
příslušného
zdravotnického
povolání.
Schopnost vyjadřovat se v
českém
jazyce
ověřuje
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ministerstvo

§ 39

a)

posouzením
dokladu
o
jazykové zkoušce z českého
nebo slovenského jazyka,

b)

posouzením
vzdělání
absolvovaného v českém
nebo slovenském jazyce,

c)

posouzením
jiných
žadatelem
doložených
skutečností
prokazujících
znalost českého jazyka v
rozsahu nezbytně nutném k
výkonu
příslušného
zdravotnického
povolání
nebo k výkonu činností
souvisejících s poskytováním
zdravotní péče, nebo

d)

pohovorem; postup při
ověření znalosti českého
jazyka stanoví prováděcí
právní předpis.

(2)

Ověření znalosti českého
jazyka pohovorem podle
odstavce
1
písm.
d)
ministerstvo provede až po
vydání rozhodnutí o uznání
odborné kvalifikace a před
vydáním
rozhodnutí
o
uznání
způsobilosti
k
výkonu
zdravotnického
povolání na území České
republiky.“

Ministerstvo poskytne členskému
státu, v němž fyzická osoba 32013L0055
vykonává nebo hodlá vykonávat
zdravotnické povolání, na jeho
žádost informace o
a) postihu za trestný čin této osoby,
pokud
souvisí
s
výkonem
zdravotnického povolání a

Článek 56, odst. 2
Příslušné orgány domovského a hostitelského
členského státu si vyměňují informace o
disciplinárním opatření nebo trestněprávních
sankcích nebo jiných závažných zvláštních
okolnostech, které by mohly mít důsledky na
výkon činností podle této směrnice. Přitom
musí dodržovat ustanovení o ochraně
osobních údajů obsažených ve směrnicích
95/46/ES a 2002/58/ES.

b) postihu za disciplinární delikt
nebo správní delikt této osoby,
pokud
souvisí
s
výkonem
zdravotnického povolání nebo
může mít v daném členském státě
vliv
na
zahájení
výkonu
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zdravotnického povolání.
Poskytnutí informací podle věty
první ministerstvo zajistí podle
hlavy VII zákona o uznávání
odborné kvalifikace. Obdobně
ministerstvo informuje členský
stát původu v případě hostující
osoby.
(2) Pro účely stanovené v
odstavci 1 je ministerstvo
oprávněno si vyžádat
a) výpis z evidence Rejstříku trestů;
žádost o vydání výpisu z evidence
rejstříku trestů a výpis z evidence
rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to
způsobem umožňující dálkový
přístup, a
b)

informace
o
postihu
za
disciplinární delikt nebo správní
delikt, pokud tento postih souvisí
s
výkonem
zdravotnického
povolání nebo může mít v daném
členském státě vliv na zahájení
výkonu zdravotnického povolání;
informace
o
postihu
za
disciplinární delikt zašle Česká
lékařská
komora,
Česká
stomatologická komora nebo
Česká
lékárnická
komora
ministerstvu do 5 dnů ode dne
obdržení žádosti; informace o
postihu za správní delikt zašle
ministerstvu příslušný správní
orgán do 5 dnů ode dne obdržení
žádosti.
(3) Pro účely stanovené v
odstavci 1 je ministerstvo
oprávněno vyžádat si opis
pravomocného rozhodnutí od

a)

soudu,

b)

příslušného správního orgánu,
nebo

c)

České lékařské komory, České
stomatologické komory nebo
České lékárnické komory.
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Pokud rozhodnutí neobsahuje
skutečnosti
rozhodné
pro
posouzení skutečností uvedených
v odstavci 1 písm. a), je
ministerstvo oprávněno nahlížet
do těch částí trestního spisu nebo
správního spisu, které tyto
skutečnosti obsahují.
(4) Lékaři, zubní lékaři a
farmaceuti se zapisují do
seznamu členů nebo do seznamu
hostujících osob, který vede
Česká lékařská komora, Česká
stomatologická komora nebo
Česká lékárnická komora podle
zákona
o
České
lékařské
komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické
komoře13).
§ 39 odst. 1 Ministerstvo poskytne členskému
státu, v němž fyzická osoba 32013L0055
vykonává nebo hodlá vykonávat
zdravotnické povolání, na jeho
žádost informace o

Článek 56, odst. 2a
Pro účely odstavců 1 a 2 používají příslušné
orgány systém IMI.

a) postihu za trestný čin této
osoby, pokud souvisí s výkonem
zdravotnického povolání a
b) postihu za disciplinární delikt
nebo správní delikt této osoby,
pokud
souvisí
s
výkonem
zdravotnického povolání nebo
může mít v daném členském státě
vliv
na
zahájení
výkonu
zdravotnického povolání.
Poskytnutí informací podle věty
první ministerstvo zajistí podle
hlavy VII zákona o uznávání
odborné kvalifikace. Obdobně
ministerstvo informuje členský
stát původu v případě hostující
osoby.
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Číslo předpisu
ES (kód celex)
32013L0055
32004L0114
32004L0081
32009L0050
32011L0098

Název předpisu ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)
Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích
zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby
Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí,
kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví, a kteří
spolupracují s příslušnými orgány
Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků
třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu
vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky
třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém
členském státě
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