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Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 32013L0055
Evropské unie1) a upravuje postup správních
úřadů, profesních komor a veřejnoprávních
zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
vyžadované pro výkon regulované činnosti na
území České republiky, pokud byla odborná
kvalifikace získána nebo tato činnost byla
vykonávána v jiném členském státě Evropské
unie, jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederaci osobami uvedenými
v odstavci 2. Tento zákon rovněž stanoví
pravidla
pro
částečný
přístup
k regulovaným činnostem a uznávání
odborného výcviku vykonaného v jiném
členském státě Evropské unie, jiném
smluvním státě Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederaci.

Ustanovení

Článek 1, odst. 1 druhý pododstavec
Tato směrnice rovněž stanoví pravidla pro částečný
přístup k regulovaným povoláním a uznávání odborného
výcviku vykonané v jiném členském státě.

Článek 2, odst. 1 druhý pododstavec
Tato směrnice se vztahuje rovněž na každého státního
příslušníka členského státu, který vykonával odborný
výcvik mimo domovský členský stát.
§ 2 odst. 2

§ 3 odst. 1
písm. i)

Při rozhodování o uznání odborné kvalifikace 32013L0055
se uznávací orgány řídí veřejným zájmem a
zájmy fyzických a právnických osob, které by
mohly být porušeny výkonem regulované
činnosti osobami s nedostatečnou odbornou
kvalifikací a které jsou chráněny zvláštními
právními předpisy upravujícími za tímto
účelem podmínky výkonu regulované činnosti.
Těmito chráněnými zájmy jsou zejména
ochrana života a zdraví, ochrana majetku,
ochrana spotřebitele, ochrana životního
prostředí, ochrana národního kulturního
pokladu, ochrana před závažným porušováním
zvláštních právních předpisů nebo před jiným
závažným následkem; stanovené podmínky
musí být přiměřené a nezbytné pro ochranu
zájmů
chráněných
jinými
právními
předpisy.
domovským členským státem členský stát, 32013L0055
ve kterém uchazeč získal odbornou
kvalifikaci pro výkon předmětné činnosti,
nebo členský stát, ve kterém uchazeč
předmětnou
činnost
vykonává
nebo
vykonával. Pro účely posuzování jiné
způsobilosti se domovským členským státem
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Článek 3, odst. 1 písm. m)
„naléhavými důvody obecného zájmu“ důvody, které byly
jako takové uznány v judikatuře Soudního dvora Evropské
unie;

Článek 4a, odst. 5
Pokud má držitel odborné kvalifikace úmysl usadit se v
jiném členském státě podle hlavy III kapitol I až IIIa nebo
poskytovat služby podle čl. 7 odst. 4, příslušný orgán
domovského členského státu dokončí veškeré přípravné
kroky v souvislosti s individuálním souborem žadatele
vytvořeným v systému pro výměnu informací o vnitřním

trhu (dále jen „soubor systému IMI“), jak stanoví články
4b a 4d. Příslušný orgán hostitelského členského státu
vydá evropský profesní průkaz v souladu s články 4b a 4d.

rozumí členský stát, v němž předmětnou
činnost uchazeč naposledy vykonával nebo
jehož je uchazeč státním příslušníkem,
§ 3 odst. 1
písm. j)

hostitelským členským státem členský stát, 32013L0055
kde se uchazeč hodlá trvale usadit za účelem
výkonu předmětné činnosti, nebo členský
stát, v němž uchazeč hodlá pouze dočasně
nebo příležitostně poskytovat služby,

§ 3 odst.1
písm. l)

odbornou praxí výkon předmětné činnosti v 32013L0055
členském státě konaný v pracovním poměru
po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo
s tím souměřitelná doba výkonu předmětné
činnosti v pracovním poměru po kratší
pracovní dobu nebo na základě dohod
konaných mimo pracovní poměr

§ 3 odst.1
písm. m)

odborným výcvikem doba odborné praxe 32013L0055
vykonané pod dohledem, pokud to
představuje
podmínku
přístupu
k
předmětné činnosti, přičemž tuto praxi je
možné absolvovat v průběhu nebo po
skončení vzdělávání završeného získáním
diplomu nebo vysvědčení,

§3
odst.1písm.
n)

evropským
profesním
průkazem 32013L0055
elektronický doklad, který buď potvrzuje,
že uchazeč splnil všechny nutné podmínky
pro dočasný nebo příležitostný výkon
předmětné činnosti nebo dokládá uznání
odborné kvalifikace pro účely usazení

§ 3 odst.1
písm. o)

celoživotním vzděláváním veškeré všeobecné 32013L0055
vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava,
neformální vzdělávání a informální učení
vedoucí ke zlepšení znalostí, dovedností a
schopností, včetně profesní etiky,

§ 3 odst.1
písm. p)

evropským
systémem
přenosu
a 32013L0055
shromažďování kreditů nebo kredity ECTS
kreditní
systém
ve
vysokoškolském
vzdělávání používaný v evropském prostoru
vysokoškolského vzdělávání,

§ 3 odst. 1
písm. q)

systémem IMI systém pro výměnu informací 32012R1024
o vnitřním trhu určený ke správní
spolupráci mezi příslušnými orgány
členských států navzájem a příslušnými
orgány členských států a Komisí,
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Článek 4a, odst. 5
Pokud má držitel odborné kvalifikace úmysl usadit se v
jiném členském státě podle hlavy III kapitol I až IIIa nebo
poskytovat služby podle čl. 7 odst. 4, příslušný orgán
domovského členského státu dokončí veškeré přípravné
kroky v souvislosti s individuálním souborem žadatele
vytvořeným v systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu (dále jen „soubor systému IMI“), jak stanoví články
4b a 4d. Příslušný orgán hostitelského členského státu
vydá evropský profesní průkaz v souladu s články 4b a 4d.
Článek 3, odst. 1. písm. f)
„odbornou praxí“ skutečný a dovolený výkon dotyčného
povolání na plný nebo odpovídající částečný úvazek v
členském státě;

Článek 3, odst. 1 písm. j)
„odborným výcvikem“, aniž je dotčen čl. 46 odst. 4, doba
odborné praxe vykonané pod dohledem, pokud to
představuje podmínku přístupu k regulovanému povolání,
přičemž tuto praxi je možné absolvovat v průběhu
vzdělávání završeného získáním diplomu nebo po jeho
skončení;
Článek 3, odst. 1 písm. k)
„evropským
profesním
průkazem“
elektronické
osvědčení, které buď potvrzuje, že daný příslušník
povolání splnil všechny nutné podmínky pro dočasné
nebo příležitostné poskytování služeb v hostitelském
členském státě nebo dokládá uznání odborné kvalifikace
pro usazení v hostitelském členském státě;
Článek 3, odst. 1 písm. l)
„celoživotním učením“ veškeré všeobecné vzdělávání,
odborné vzdělávání a příprava, neformální vzdělávání a
informální učení absolvované během života a vedoucí ke
zlepšení znalostí, dovedností a schopností, což může
zahrnovat i profesní etiku;
Článek 3, odst. 1 písm. n)
„evropským systémem přenosu a shromažďování kreditů“
nebo „kredity ECTS“ kreditní systém ve vysokoškolském
vzdělávání
používaný
v
evropském
prostoru
vysokoškolského vzdělávání.“;
Článek 3 odst. 1
Systém IMI se používá pro správní spolupráci mezi
příslušnými orgány členských států navzájem a mezi
příslušnými orgány členských států a Komisí nezbytnou k
provedení aktů Unie v oblasti vnitřního trhu ve smyslu čl.

26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž se
stanoví správní spolupráce, včetně výměny osobních
údajů, mezi členskými státy navzájem nebo mezi
členskými státy a Komisí. Tyto akty Unie jsou uvedeny v
příloze.
§ 3 odst. 1
písm. r)

částečným přístupem možnost uznávacího 32013L0055
orgánu uznat v konkrétních případech
kvalifikaci
pouze
pro
oddělitelnou
samostatnou část regulované činnosti.

Článek 4f, odst. 1
Příslušný orgán hostitelského členského státu poskytne
případ od případu částečný přístup k výkonu odborné
činnosti na svém území, pouze pokud jsou splněny
všechny tyto podmínky:
a odborník je plně způsobilý vykonávat v domovském
členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se
v hostitelském členském státě snaží získat částečný
přístup;
b rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v
souladu se zákonem v domovském členském státě a
regulovaným povoláním v hostitelském členském
státě jako takovým jsou tak velké, že by uplatnění
vyrovnávacích opatření znamenalo požadovat po
žadateli absolvování celého programu vzdělávání a
odborné přípravy v hostitelském členském státě, aby
v něm měl přístup k celému regulovanému povolání;
c odbornou činnost lze objektivně oddělit od ostatních
činností, které v hostitelském členském státě spadají
pod regulované povolání.
Pro účely písmene c) zohlední příslušný orgán
hostitelského členského státu, zda tato odborná činnost
může být samostatně prováděna v domovském členském
státě.

§ 4 odst. 1

§ 4 odst. 2

Dokladem o dosažené kvalifikaci pátého 32013L0055
stupně se pro účely tohoto zákona rozumí
doklad o dosažené kvalifikaci vydaný
příslušným orgánem nebo institucí členského
státu původu, který prokazuje, že jeho držitel
po získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou,
popřípadě
jiného
vzdělání
požadovaného v členském státě původu pro
přijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné
úrovně, úspěšně absolvoval více než čtyřleté
denní nebo prezenční studium nebo externí
nebo distanční studium odpovídající délky na
vysoké škole nebo instituci obdobné úrovně a
případně další přípravu vyžadovanou jako
doplněk tohoto studia, který může být rovněž
vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů
ECTS.
Dokladem o dosažené kvalifikaci čtvrtého 32013L0055
stupně se pro účely tohoto zákona rozumí
doklad o dosažené kvalifikaci vydaný
příslušným orgánem nebo institucí členského
státu původu, který prokazuje, že jeho držitel
po získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou,
popřípadě
jiného
vzdělání
požadovaného v členském státě původu pro
přijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné
úrovně, úspěšně absolvoval alespoň tříleté,
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Článek 11, písm. e)
diplom, který potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil
postsekundární studium v délce nejméně čtyř let nebo v
odpovídající délce v případě rozvolněného studia, a který
může být navíc vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů
ECTS, na univerzitě, vysoké škole nebo jiném zařízení
podobné úrovně, a v případě potřeby rovněž potvrzení, že
úspěšně ukončil odbornou přípravu, která může být
požadována navíc k uvedenému postsekundárnímu
studiu.“;

Článek 11, písm. d)
diplom, který potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil
odbornou přípravu na postsekundární úrovni v délce
nejméně tří a nejvýše čtyř let nebo v odpovídající délce v
případě rozvolněného studia, a který může být navíc
vyjádřen odpovídajícím počtem kreditů ECTS, na
univerzitě, vysoké škole nebo jiném zařízení podobné
úrovně, a v případě potřeby rovněž potvrzení, že úspěšně
ukončil odbornou přípravu, která může být požadována

§ 4 odst. 3
písm. b)

§ 4 odst. 7

nejvýše však čtyřleté denní nebo prezenční
studium nebo externí nebo distanční studium
odpovídající délky na vysoké škole, instituci
vyššího vzdělávání nebo instituci obdobné
úrovně a případně další přípravu vyžadovanou
jako doplněk tohoto studia, který může být
rovněž vyjádřen odpovídajícím počtem
kreditů ECTS.
regulované vzdělávání nebo v případě 32013L0055
regulované činnosti vzdělávání a přípravu se
zvláštní strukturou, s kompetencemi, které
jsou širší než u úrovně podle odstavce 4 a
ekvivalentní kompetencím u vzdělávání a
přípravy podle písmene a), poskytuje-li
srovnatelnou
odbornou
úroveň
a
připravuje-li na srovnatelnou úroveň
povinností a funkcí, je-li dále tento doklad
doprovázen potvrzením příslušného orgánu
členského státu původu.

navíc k uvedenému postsekundárnímu studiu;

Za doklad o dosažené kvalifikaci pátého stupně 32013L0055
se považuje rovněž doklad nebo soubor
dokladů o dosažené kvalifikaci vydaný
příslušným orgánem nebo institucí členského
státu původu po úspěšném absolvování
vzdělávání a přípravy v tomto nebo v jiném
členském státě, jsou-li tomuto dokladu právním
řádem členského státu původu přiznávány
rovnocenné právní účinky jako dokladu o
dosažené kvalifikaci pátého stupně, který

Článek 12, první pododstavec

a)

uchazeče v členském státě původu činí
odborně kvalifikovaným pro výkon
regulované činnosti [§ 3 odst. 1 písm. b)
bod 1], nebo
b) potvrzuje vzdělávání a přípravu, které
uchazeče odborně připravily pro výkon
předmětné činnosti, pokud předmětná
činnost není v členském státě původu
regulovanou činností [§ 3 odst. 1 písm. b)
bod 2].
Věta první se obdobně vztahuje na doklad o
dosažené kvalifikaci prvního až čtvrtého
stupně.
§ 7a odst. 1

Pokud je přístup k regulované činnosti 32013L0055
v České republice podmíněn dokončením
odborného výcviku, uznávací orgán při
posuzování žádosti o povolení výkonu této
regulované činnosti uzná odborný výcvik
absolvovaný v jiném členském státě, a
popřípadě
zohlední
odborný
výcvik
absolvovaný ve třetí zemi, jestliže jsou
v souladu s pravidly podle odstavce 2.
Uznávací orgán může prováděcím právním
předpisem nebo stavovským předpisem
stanovit přiměřené omezení délky rozsahu
části odborného výcviku, jež může být
prováděna v zahraničí a bude uznána
v České republice.

4

Článek 11 písm. c) bod ii)
regulovaného vzdělávání a odborné přípravy nebo v
případě regulovaných povolání odborné přípravy se
zvláštní strukturou s kompetencemi přesahujícími
kompetence stanovené pro úroveň b, které jsou
rovnocenné úrovni odborné přípravy podle bodu i), pokud
tato odborná příprava zajišťuje srovnatelnou odbornou
úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou
úroveň povinností a funkcí, a to za podmínky, že diplom
provází osvědčení vystavené domovským členským
státem;
„Jakýkoli doklad o dosažené kvalifikaci nebo jakýkoli
soubor dokladů o dosažené kvalifikaci, který byl vydán
příslušným orgánem v členském státě a který prokazuje,
že jeho držitel úspěšně dokončil odbornou přípravu v Unii
v rámci řádného nebo rozvolněného studia a v rámci nebo
mimo rámec formálních studijních programů, kterou tento
členský stát uznává jako rovnocennou odbornou přípravu
a která uděluje držiteli stejná práva na přístup k povolání
nebo jeho výkon nebo připravuje na výkon tohoto
povolání, se považuje za doklad o dosažené kvalifikaci
uvedený v článku 11, včetně dotyčné úrovně.“

Článek 55a, odst. 1
Pokud je přístup k regulovanému povolání v domovském
členském státě podmíněn dokončením odborného
výcviku, uzná příslušný orgán domovského členského
státu při posuzování žádosti o povolení výkonu tohoto
regulovaného povolání odborný výcvik absolvovaný v
jiném členském státě, pokud je tento výcvik v souladu se
zveřejněnými pokyny uvedenými v odstavci 2, a zohlední
odborný výcvik absolvovaný ve třetí zemi. Členské státy
však mohou ve vnitrostátních právních předpisech
stanovit přiměřené omezení délky části odborného
výcviku, jež může být prováděna v zahraničí.

§ 7a odst. 2

§ 7a odst. 3

§ 8 odst. 1
písm. b)

Uznání odborného výcviku nenahrazuje 32013L0055
požadavky na absolvování zkoušky, kterou
je podmíněn přístup k dané činnosti.

Uznávací
orgán
stanoví
prováděcím 32013L0055
právním předpisem nebo stavovským
předpisem pravidla uznávání odborných
výcviků absolvovaných v jiném členském
státě nebo ve třetí zemi.

Uznávací orgán, za podmínek uvedených v § 32013L0055
10, uzná odbornou kvalifikaci uchazeče jako
rovnocennou odborné kvalifikaci vyžadované v
České republice, pokud uchazeč
b) předmětnou činnost vykonával po dobu 2 let
1 roku na plný úvazek nebo po tomu
odpovídající dobu na částečný úvazek během
předchozích 10 let v členském státě původu, ve
kterém předmětná činnost není regulovanou
činností, a je držitelem dokladu o dosažené
kvalifikaci podle § 4 prokazujícího, že uchazeč
absolvoval vzdělávání a přípravu, které jej
odborně připravují v tomto členském státě pro
výkon předmětné činnosti [§ 3 odst. 1 písm. b)
bod 2], a který je nejméně stejného stupně nebo
o jeden stupeň nižší než doklad o dosažené
kvalifikaci vyžadovaný v České republice,
nebo

Článek 55a, odst. 2
Uznání odborného výcviku nenahrazuje platné požadavky
na absolvování zkoušky, kterou je podmíněn přístup k
danému povolání. Příslušné orgány zveřejní pokyny k
organizaci a uznávání odborných výcviků absolvovaných
v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, zejména úlohu
osoby dohlížející na odborný výcvik.“
Článek 55a, odst. 2
Uznání odborného výcviku nenahrazuje platné požadavky
na absolvování zkoušky, kterou je podmíněn přístup k
danému povolání. Příslušné orgány zveřejní pokyny k
organizaci a uznávání odborných výcviků absolvovaných
v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, zejména úlohu
osoby dohlížející na odborný výcvik.“
Článek 13, odst. 2
Přístup k povolání a jeho výkon podle odstavce 1 se
přizná rovněž žadatelům, kteří v průběhu předchozích 10
let vykonávali dotčené povolání na plný úvazek po dobu
jednoho roku nebo na zkrácený úvazek po dobu, jež v
celkovém souhrnu odpovídá ročnímu plnému úvazku, v
jiném členském státě, v němž toto povolání není
regulováno, a kteří jsou držiteli jednoho nebo více
osvědčení způsobilosti nebo dokladů o dosažené
kvalifikaci, které vystavil jiný členský stát, v němž toto
povolení není regulováno.
Osvědčení způsobilosti a doklady o dosažené kvalifikaci
splňují tyto podmínky:
a byly vydány příslušným orgánem členského státu
určeným v souladu s právními a správními předpisy
tohoto členského státu;
b prokazují, že držitel byl připraven na výkon
dotyčného povolání.
Roční odbornou praxi podle prvního pododstavce však
nelze vyžadovat, pokud doklad o dosažené kvalifikaci,
jehož je žadatel držitelem, potvrzuje regulované
vzdělávání a odbornou přípravu.

§ 10 odst. 2 Po osobě, která získala odbornou kvalifikaci 32013L0055
prvního stupně podle § 4 odst. 5 a žádá o
uznání své odborné kvalifikace, pokud je v
České republice požadovaná kvalifikace
čtvrtého stupně podle § 4 odst. 2, může
uznávací
orgán
požadovat
splnění
kompenzačního
opatření
ve
formě
adaptačního období nebo rozdílové zkoušky,
případně adaptačního období a rozdílové
zkoušky.
§ 10 odst. 3 Po osobě, která získala kvalifikaci druhého 32013L0055
stupně podle § 4 odst. 4 a žádá o uznání své
odborné kvalifikace, pokud je v České
republice požadovaná kvalifikace pátého
stupně podle § 4 odst. 1, může uznávací
orgán požadovat splnění kompenzačního
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Článek 14, odst. 3 pátý pododstavec
V případě držitele odborné kvalifikace uvedené v čl. 11
písm. a) žádajícího o uznání své odborné kvalifikace,
pokud je požadovaná vnitrostátní odborná kvalifikace
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. d), může
hostitelský členský stát uložit adaptační období i zkoušku
způsobilosti.“;

Článek 14, odst. 3 pátý pododstavec
V případě držitele odborné kvalifikace uvedené v čl. 11
písm. a) žádajícího o uznání své odborné kvalifikace,
pokud je požadovaná vnitrostátní odborná kvalifikace
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 písm. d), může
hostitelský členský stát uložit adaptační období i zkoušku

způsobilosti.“;

opatření ve formě adaptačního období nebo
rozdílové zkoušky.
§ 10 odst. 4 uchazeč hodlá v rámci profese v České 32013L0055
písm. b)
republice vykonávat skupinu regulovaných
činností, avšak v členském státě původu
vykonává nebo vykonával jen některé z těchto
regulovaných činností a tomu odpovídá i
vzdělávání a příprava uchazeče, jejíž obsah je
podstatně rozdílný od obsahu vzdělávání a
přípravy vyžadovaného v České republice,
pokud nebude využita možnost částečného
přístupu k výkonu regulované činnosti podle
§ 24h.

Článek 4f, odst. 1
Příslušný orgán hostitelského členského státu poskytne
případ od případu částečný přístup k výkonu odborné
činnosti na svém území, pouze pokud jsou splněny
všechny tyto podmínky:
a odborník je plně způsobilý vykonávat v domovském
členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se
v hostitelském členském státě snaží získat částečný
přístup;
b rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v
souladu se zákonem v domovském členském státě a
regulovaným povoláním v hostitelském členském
státě jako takovým jsou tak velké, že by uplatnění
vyrovnávacích opatření znamenalo požadovat po
žadateli absolvování celého programu vzdělávání a
odborné přípravy v hostitelském členském státě, aby
v něm měl přístup k celému regulovanému povolání;
c odbornou činnost lze objektivně oddělit od ostatních
činností, které v hostitelském členském státě spadají
pod regulované povolání.

§ 14 odst. 1 Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška 32013L0055
odborných znalostí, dovedností a schopností
uchazeče zaměřená na posouzení schopnosti
uchazeče vykonávat regulovanou činnost v
České republice. Rozdílová zkouška se koná
před uznávacím orgánem, jiným správním
úřadem, na vysoké škole nebo jiné vzdělávací
instituci příslušného cílového zaměření (dále
jen "zkušební zařízení").
§ 14 odst. 4

Uznávací orgán zajistí, aby měl uchazeč 32013L0055
možnost absolvovat rozdílovou zkoušku do 6
měsíců od vydání rozhodnutí podle odstavce
3.

Pro účely písmene c) zohlední příslušný orgán
hostitelského členského státu, zda tato odborná činnost
může být samostatně prováděna v domovském členském
státě.
Článek 3, odst. 1 písm. h) první pododstavec
„zkouškou způsobilosti“ zkouška odborných znalostí,
dovedností a schopností žadatele, kterou pořádají či
uznávají příslušné orgány hostitelského členského státu s
cílem ohodnotit schopnost žadatele vykonávat regulované
povolání v uvedeném členském státě.

Článek 3, odst. 1 písm. h) třetí pododstavec
Zkouška způsobilosti musí vzít v úvahu skutečnost, že
žadatel je kvalifikovaný příslušník povolání v domovském
členském státě nebo v členském státě, odkud přichází.
Zkouška zahrnuje oblasti vybrané z těch, které jsou na
seznamu a jejichž znalost je základním předpokladem pro
výkon daného povolání v hostitelském členském státě.
Zkouška také může zahrnovat znalost profesních pravidel,
která se použijí pro výkon dotyčných činností v
hostitelském členském státě.
Článek 14, odst. 7
Členské státy zajistí, aby měli žadatelé možnost
absolvovat zkoušku způsobilosti uvedenou v odstavci 1
nejpozději šest měsíců od data vydání původního
rozhodnutí o povinnosti složit zkoušku způsobilosti.“

§ 19 odst. 1

(1)
Stanoví-li to přímo použitelný 32013L0055
předpis Evropské unie (dále jen „přímo
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Článek 49a, odst. 1

Pro účely tohoto článku se „společným rámcem odborné
přípravy“ rozumí společný soubor minimálních znalostí,
dovedností a schopností nutných pro výkon konkrétního
povolání. Společný rámec odborné přípravy nenahrazuje
vnitrostátní programy odborné přípravy, nerozhodne-li
členský stát jinak podle vnitrostátních právních předpisů.
Za účelem přístupu k tomuto povolání a jeho výkonu v
členských státech, které toto povolání regulují, přiznává
členský stát na svém území dokladu o odborné kvalifikaci
získané na základě tohoto rámce stejné účinky jako
dokladům o získané kvalifikaci, které sám vystavuje, za
podmínky, že tento rámec splňuje podmínky stanovené v
odstavci 2.

použitelný předpis“) nebo rozhodne-li tak
Komise, přiznává uznávací orgán dokladu o
odborné kvalifikaci získanému prokázáním
splnění společného rámce odborné přípravy
stejné účinky jako dokladům o odborné
kvalifikaci vydávaným pro příslušnou
činnost v České republice.

§ 19 odst. 2

§ 19 odst. 3

§ 19a odst.
1

32013L0055
Odstavec 1 se nepoužije, pokud
a)
v České republice není vzdělávací
zařízení, které by poskytovalo vzdělávání
ve společném rámci odborné přípravy,
b)
používání
společného
rámce
odborné přípravy by mohlo mít
nepříznivý dopad na vzdělávací soustavu v
České republice, nebo
c)
mezi společným rámcem odborné
přípravy a vzděláváním v České republice
jsou podstatné rozdíly a při postupu podle
odstavce 1 by mohl uchazeč výkonem
předmětné činnosti vážně ohrozit veřejný
pořádek, veřejnou bezpečnost, zdraví a
bezpečnost příjemců služeb nebo životní
prostředí“.

Výjimky podle odstavce 2 stanoví pro 32013L0055
regulované činnosti v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie nebo
rozhodnutí Komise ministerstvo vyhláškou.
Uplatnění výjimky podle věty první oznámí
centrum
pro
uznávání
odborných
kvalifikací spolu s odůvodněním Komisi do
6 měsíců od přijetí přímo použitelného
předpisu, nebo od rozhodnutí Komise.

(1)
Stanoví-li to přímo použitelný 32013L0055
předpis, nebo rozhodne-li tak Komise,
opravňuje úspěšné vykonání společné
závěrečné zkoušky z odborné přípravy
v jiném členském státě osobu, která zkoušku
absolvovala, k výkonu příslušné činnosti
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Článek 49a, odst. 5
Členskému státu nevzniká povinnost zavést na svém
území společný rámec odborné přípravy uvedený v
odstavci 4 ani povinnost automaticky uznávat odborné
kvalifikace nabyté v daném společném rámci odborné
přípravy, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:
a na jeho území není k dispozici vzdělávací zařízení
nebo zařízení odborné přípravy, které by poskytovalo
takové vzdělávání pro dané povolání;
b zavedení společného rámce odborné přípravy by
mohlo mít nepříznivý dopad na strukturu jeho
systému vzdělávání a odborné přípravy;
c mezi společným rámcem odborné přípravy a
vzděláváním vyžadovaným na území členského státu
existují podstatné rozdíly, z nichž vyplývají závažná
rizika pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost,
ochranu zdraví, bezpečnost příjemců služby nebo
ochranu životního prostředí.
Článek 49a, odst. 6 písm. b)
Do šesti měsíců od vstupu aktu v přenesené pravomoci
uvedeného v odstavci 4 v platnost členské státy oznámí
Komisi a ostatním členským státům:
b zda bude uplatněna výjimka uvedená v odstavci 5
spolu s odůvodněním, jaké podmínky podle tohoto
odstavce byly splněny. Komise může do tří měsíců
požádat o další vyjasnění, pokud se domnívá, že
členský stát nepodal odůvodnění, že byla splněna
jedna z těchto podmínek, nebo že toto odůvodnění
nebylo dostatečné. Členský stát odpoví na tuto žádost
do tří měsíců.
Komise může přijmout prováděcí akt obsahující seznam
vnitrostátních odborných kvalifikací a profesních
označení, které jsou v rámci společného rámce odborné
přípravy přijatého v souladu s odstavcem 4 automaticky
uznávány.
Článek 49b, odst. 1
Pro účely tohoto článku se „společnou závěrečnou
zkouškou odborné přípravy“ rozumí standardizovaná
zkouška způsobilosti dostupná ve všech zúčastněných
členských státech a vyhrazená držitelům zvláštní odborné

kvalifikace. Úspěšné vykonání této zkoušky v členském
státě opravňuje držitele zvláštní odborné kvalifikace k
výkonu povolání v jakémkoli hostitelském členském státě
za stejných podmínek, jaké platí pro držitele odborných
kvalifikací, kteří jich nabyli v tomto členském státě.

v České republice za podmínek, které platí
pro osoby splňující odbornou způsobilost
pro výkon dané činnosti v České republice.
(2)
§ 19a odst.
2

32013L0055
Odstavec 1 se nepoužije, pokud
a)
používání společných závěrečných
zkoušek odborné přípravy neposkytuje
s ohledem na rizika příjemců služby na
území České republiky dostatečnou
záruku, nebo
b)
použití společných závěrečných
zkoušek odborné přípravy by v České
republice mohlo podstatně snížit zájem o
příslušné povolání.

Článek 49b, odst. 5
Členský stát nemá povinnost pořádat na svém území
společné závěrečné zkoušky odborné přípravy uvedené v
odstavci 4 ani povinnost automaticky uznávat odborné
kvalifikace osob, které úspěšně složily společnou
závěrečnou zkoušku odborné přípravy, pokud je splněna
jedna z těchto podmínek:
a) dané povolání není na jeho území regulováno;
b obsah společných závěrečných zkoušek odborné
přípravy dostatečně nezmírňuje závažná rizika pro
veřejné zdraví nebo bezpečnosti příjemců služby,
které jsou relevantní na jeho území;

§ 19a odst.
3

Výjimky podle odstavce 2 stanoví pro 32013L0055
regulované činnosti v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie nebo
rozhodnutí Komise ministerstvo vyhláškou.
Uplatnění výjimky podle věty první oznámí
centrum
pro
uznávání
odborných
kvalifikací spolu s odůvodněním Komisi do
6 měsíců od přijetí přímo použitelného
předpisu, nebo rozhodnutí Komise.

c obsah společných závěrečných zkoušek odborné
přípravy ve srovnání s vnitrostátními požadavky
podstatně sníží zájem o dané povolání.
Článek 49b, odst. 6 písm. b)
Do šesti měsíců od vstupu aktu v přenesené pravomoci
uvedeného v odstavci 4 v platnost členské státy oznámí
Komisi a ostatním členským státům:
b zda bude uplatněna výjimka uvedená v odstavci 5
spolu s odůvodněním, jaké podmínky podle tohoto
odstavce byly splněny. Komise může do tří měsíců
požádat o další vyjasnění, pokud se domnívá, že
členský stát nepodal odůvodnění, že byla splněna
jedna z těchto podmínek, nebo že toto odůvodnění
nebylo dostatečné. Členský stát odpoví na tuto žádost
do tří měsíců.
Komise může přijmout prováděcí akt obsahující seznam
členských států, v nichž mají být pořádány společné
závěrečné zkoušky odborné přípravy přijaté v souladu s
odstavcem 4, jejich četnost v průběhu kalendářního roku a
ostatní ustanovení nezbytná pro pořádání společných
závěrečných zkoušek odborné přípravy v různých
členských státech.

§ 21 odst. 2 U držitele evropského profesního průkazu 32013L0055
podle § 24f nebo rozhodnutí o uznání
odborné kvalifikace podle § 24 může
uznávací orgán provést ověření jazykových
znalostí, pokud
a)
má vykonávaná činnost vliv na
bezpečnost a zdraví osob, nebo
b)
existují důvodné pochybnosti o
dostatečné znalosti českého jazyka držitele
ve vztahu k odborným činnostem, které
zamýšlí vykonávat.
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Článek 53, odst. 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.
Kontroly mohou být prováděny pouze po vydání
evropského profesního průkazu v souladu s článkem 4d
nebo případně po uznání odborné kvalifikace.

§ 21 odst. 3 Každé znalosti českého jazyka musí být 32013L0055
přiměřené činnosti, jež má být vykonávána.
Uchazeč má právo podat do 15 dnů námitky
proti výsledku ověření u uznávacího orgánu.
O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele
uznávacího orgánu.
§ 24a odst. Uznávací orgán vydává evropský profesní 32013L0055
1
průkaz na základě žádosti přijaté v systému
IMI. Uznávací orgán dále přijímá od
žadatelů v České republice žádosti o vydání
evropského profesního průkazu, zadává je
do systému IMI a zajišťuje související
činnosti.
32013L0055

Článek 53, odst. 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.“
Článek 4a, odst. 1
Za podmínky, že Komise přijala příslušné prováděcí akty
uvedené v odstavci 7, vydají členské státy držitelům
odborné kvalifikace na jejich žádost evropský profesní
průkaz.

Článek 4a, odst. 2
V případě, že byl evropský profesní průkaz zaveden pro
určité povolání prostřednictvím příslušného prováděcího
aktu přijatého podle odstavce 7, se držitel dotčené
odborné kvalifikace může rozhodnout, že o tento průkaz
požádá, nebo může využít postupů stanovených v hlavách
II a III.

§ 24a odst. Uznávací orgán jako orgán hostitelského 32013L0055
2
členského státu
a) a) vydává evropský profesní průkaz pro
usazení s účinky rozhodnutí podle § 24
tohoto zákona,
b) b) vydává evropský profesní průkaz pro
dočasný a příležitostný výkon předmětné
činnosti s vlivem na život, zdraví nebo
bezpečnost osob s účinky rozhodnutí o
ověření kvalifikace podle § 36b tohoto
zákona,
c) c) přijímá evropský profesní průkaz z jiného
členského státu s účinky oznámení podle
§ 36a tohoto zákona pro dočasný či
příležitostný výkon předmětné činnosti.
32013L0055

Článek 4a, odst. 3
Členské státy zajistí, aby držitel evropského profesního
průkazu mohl využívat všech práv uvedených v článcích
4b až 4e.

Článek 4a, odst. 4
Pokud má držitel odborné kvalifikace v úmyslu
poskytovat podle hlavy II jiné služby než služby uvedené
v čl. 7 odst. 4, vystaví mu příslušný orgán domovského
členského státu v souladu s články 4b a 4c evropský
profesní průkaz. Evropský profesní průkaz představuje v
příslušných případech ohlášení podle článku 7.

§ 24a odst.
3

Uznávací orgán jako orgán domovského 32013L0055
členského státu:
a) vydává evropský profesní průkaz
pro dočasný či příležitostný výkon
předmětné činnosti bez vlivu na
život, zdraví nebo bezpečnost osob.
b) přijímá žádost o evropský profesní
průkaz pro usazení a dočasný či
příležitostný výkon předmětné
činnosti s vlivem na život, zdraví
nebo bezpečnost osob s účinky
osvědčení podle § 29a, zadává ji do
systému IMI a zajišťuje související
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Článek 4a, odst. 5
Pokud má držitel odborné kvalifikace úmysl usadit se v
jiném členském státě podle hlavy III kapitol I až IIIa nebo
poskytovat služby podle čl. 7 odst. 4, příslušný orgán
domovského členského státu dokončí veškeré přípravné
kroky v souvislosti s individuálním souborem žadatele
vytvořeným v systému pro výměnu informací o vnitřním
trhu (dále jen „soubor systému IMI“), jak stanoví články
4b a 4d. Příslušný orgán hostitelského členského státu
vydá evropský profesní průkaz v souladu s články 4b a 4d.
Pro účely usazení nezakládá vydání evropského
profesního průkazu automatické právo na vykonávání

činnosti.

§ 24a odst.
4

Není-li stanoveno jinak, komunikuje 32013L0055
uznávací orgán ve věcech evropského
profesního
průkazu
s orgány
jiných
členských států a s žadateli prostřednictvím
systému IMI.

§ 24a odst.
5

Evropský profesní průkaz se vydává 32013L0055
v systému IMI elektronickou formou a
obsahuje údaje nezbytné pro zjištění práva
jeho držitele na výkon předmětné činnosti,
pro kterou byl vydán, a to příjmení, jména,
datum a místo narození, povolání,
dosaženou kvalifikaci žadatele a režim její
platnosti v případě časových omezení,
informaci o příslušném vydávajícím orgánu,
číslo průkazu, bezpečnostní prvky a údaje o
platném průkazu totožnosti. Údaje týkající
se odborné praxe, kterou držitel evropského
profesního průkazu získal, nebo o
kompenzačních
opatřeních,
které
absolvoval, jsou vedeny v souboru systému
IMI.
32013L0055

určitého povolání, pokud existující registrační požadavky
nebo jiné kontrolní postupy, které již byly v platnosti v
hostitelském členském státě před tím, než byl pro toto
povolání zaveden evropský profesní průkaz.
Článek 4a, odst. 6
Členské státy určí příslušné orgány pro práci se soubory
systému IMI a pro vystavování evropských profesních
průkazů. Tyto orgány zajistí nestranné, objektivní a
včasné vyřizování žádostí o evropské profesní průkazy.
Centra pomoci uvedená v článku 57b mohou rovněž plnit
funkci příslušných orgánů. Členské státy zajistí, aby
příslušné orgány a centra pomoci informovaly občany
včetně možných zájemců o smyslu a přidané hodnotě
evropského profesního průkazu v případě povolání, pro
něž je k dispozici.
Článek 4a, odst. 6
Členské státy určí příslušné orgány pro práci se soubory
systému IMI a pro vystavování evropských profesních
průkazů. Tyto orgány zajistí nestranné, objektivní a
včasné vyřizování žádostí o evropské profesní průkazy.
Centra pomoci uvedená v článku 57b mohou rovněž plnit
funkci příslušných orgánů. Členské státy zajistí, aby
příslušné orgány a centra pomoci informovaly občany
včetně možných zájemců o smyslu a přidané hodnotě
evropského profesního průkazu v případě povolání, pro
něž je k dispozici.

Článek 4e, odst. 4
Informace obsažené v evropském profesním průkazu se
omezují na údaje nezbytné pro zjištění práva jeho držitele
na výkon povolání, pro které byl vydán, a to příjmení,
jméno, datum a místo narození, povolání, dosaženou
kvalifikaci žadatele a platný režim, dotyčné příslušné
orgány, číslo průkazu, bezpečnostní prvky a platný průkaz
totožnosti. Informace týkající se odborné praxe, kterou
držitel evropského profesního průkazu získal, nebo o
vyrovnávacích opatřeních, které absolvoval, jsou zahrnuty
v souboru systému IMI.

§ 24a odst.
6

Požádá-li držitel evropského profesního 32013L0055
průkazu vydaného podle odstavce 2 o
odstranění souboru systému IMI spojeného
s evropským profesním průkazem, vydá
uznávací orgán rozhodnutí o uznání
odborné kvalifikace podle § 24 nebo o
ověření odborné kvalifikace podle § 36b.

§ 24b odst.
1

Osoba kvalifikovaná k výkonu předmětné 32013L0055
činnosti, pro niž byl v souladu s § 24a
zaveden evropský profesní průkaz, může
požádat o evropský profesní průkaz
prostřednictvím elektronického nástroje
poskytovaného Komisí, který vytvoří pro
žadatele soubor systému IMI. Žádost o
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Článek 4e, odst. 5 druhý pododstavec
V případě žádosti o odstranění souboru systému IMI
spojeného s evropským profesním průkazem vystaveným
za účelem usazení či dočasného a příležitostného
poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4 vystaví příslušné
orgány hostitelského členského státu držiteli odborné
kvalifikace doklad potvrzující uznání jeho odborné
kvalifikace.
Článek 4b, odst. 1
Domovský členský stát umožní, aby držitel odborné
kvalifikace mohl požádat o evropský profesní průkaz
prostřednictvím on-line nástroje poskytovaného Komisí,
který automaticky vytvoří soubor systému IMI pro
konkrétního žadatele. Pokud domovský členský stát

umožňuje používání písemných žádostí, přijme také
veškerá nezbytná opatření k vytvoření souboru systému
IMI, k zajištění toho, aby žadateli byly zaslány veškeré
informace, a k vydání evropského profesního průkazu.

evropský profesní průkaz může být
uznávacímu orgánu doručena také v listinné
podobě; v takovém případě uznávací orgán
vytvoří pro žadatele soubor v systému IMI
na základě údajů z žádosti.
32013L0055

Článek 4e, odst. 1
Aniž je dotčena presumpce neviny, příslušné orgány
domovského a hostitelského členského státu aktualizují
včas odpovídající soubor systému IMI informacemi o
disciplinárních opatřeních nebo trestněprávních sankcích,
které souvisejí se zákazem nebo omezením a mají
důsledky pro další výkon činností držitele evropského
profesního průkazu vystaveného podle této směrnice.
Přitom dodržují pravidla pro ochranu osobních údajů,
která stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (15), a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v
odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí
a
elektronických
komunikacích) (16).
K
těmto
aktualizacím patří vymazání informací, které nejsou
nadále požadovány. Držitel evropského profesního
průkazu a příslušné orgány, které mají přístup k
odpovídajícímu souboru systému IMI, jsou neprodleně
informováni o každé aktualizaci. Touto povinností nejsou
dotčeny povinnosti výstrahy, které členské státy mají
podle článku 56a.

§ 24b odst.
2

§ 24b odst.
3

Do jednoho týdne od přijetí žádosti potvrdí 32013L0055
uznávací orgán žadateli její přijetí, a
v případě, že žádost neobsahuje všechny
doklady stanovené přímo použitelným
předpisem, nebo rozhodnutím Komise,
stanoví žadateli přiměřenou lhůtu k jejímu
doplnění.

Uznávací orgán nevyžaduje k žádosti 32013L0055
doložení dokladů, které jsou již v souboru
žadatele v systému IMI obsaženy a jsou
v době posuzování žádosti platné.
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Článek 4b, odst. 3
Do jednoho týdne od přijetí žádosti příslušný orgán
domovského členského státu potvrdí příjem žádosti a
informuje žadatele o každém chybějícím dokladu.
V případě potřeby příslušný orgán domovského členského
státu vydá veškerá podpůrná osvědčení požadovaná podle
této směrnice. Příslušný orgán domovského členského
státu ověří, zda je žadatel v domovském členském státě
oprávněně usazen a zda jsou veškeré potřebné doklady,
které byly vydány v domovském členském státě, platné a
pravé. V případě důvodných pochybností příslušný orgán
domovského členského státu konzultuje příslušný subjekt
a může po žadateli požadovat ověřené kopie dokladů. V
případě následných žádostí od stejného žadatele nesmí
příslušné orgány domovského a hostitelského členského
státu vyžadovat opětovné předložení dokladů, které jsou
již obsaženy v souboru systému IMI a které jsou stále
platné.
Článek 4b, odst. 3 druhý pododstavec
V případě potřeby příslušný orgán domovského členského
státu vydá veškerá podpůrná osvědčení požadovaná podle
této směrnice. Příslušný orgán domovského členského
státu ověří, zda je žadatel v domovském členském státě
oprávněně usazen a zda jsou veškeré potřebné doklady,
které byly vydány v domovském členském státě, platné a
pravé. V případě důvodných pochybností příslušný orgán
domovského členského státu konzultuje příslušný subjekt
a může po žadateli požadovat ověřené kopie dokladů. V

případě následných žádostí od stejného žadatele nesmí
příslušné orgány domovského a hostitelského členského
státu vyžadovat opětovné předložení dokladů, které jsou
již obsaženy v souboru systému IMI a které jsou stále
platné.
§ 24b odst.
4

Uznávací orgán ověří, zda jsou veškeré 32013L0055
potřebné doklady, které byly vydány
v České republice platné a pravé, popřípadě,
zda je žadatel v České republice oprávněně
usazen. V případě pochybností může
uznávací orgán vyzvat žadatele k předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů.

32013L0055

Článek 4b, odst. 3 druhý pododstavec
V případě potřeby příslušný orgán domovského členského
státu vydá veškerá podpůrná osvědčení požadovaná podle
této směrnice. Příslušný orgán domovského členského
státu ověří, zda je žadatel v domovském členském státě
oprávněně usazen a zda jsou veškeré potřebné doklady,
které byly vydány v domovském členském státě, platné a
pravé. V případě důvodných pochybností příslušný orgán
domovského členského státu konzultuje příslušný subjekt
a může po žadateli požadovat ověřené kopie dokladů. V
případě následných žádostí od stejného žadatele nesmí
příslušné orgány domovského a hostitelského členského
státu vyžadovat opětovné předložení dokladů, které jsou
již obsaženy v souboru systému IMI a které jsou stále
platné.
Článek 4b, odst. 3 druhý pododstavec
V případě potřeby příslušný orgán domovského členského
státu vydá veškerá podpůrná osvědčení požadovaná podle
této směrnice. Příslušný orgán domovského členského
státu ověří, zda je žadatel v domovském členském státě
oprávněně usazen a zda jsou veškeré potřebné doklady,
které byly vydány v domovském členském státě, platné a
pravé. V případě důvodných pochybností příslušný orgán
domovského členského státu konzultuje příslušný subjekt
a může po žadateli požadovat ověřené kopie dokladů. V
případě následných žádostí od stejného žadatele nesmí
příslušné orgány domovského a hostitelského členského
státu vyžadovat opětovné předložení dokladů, které jsou
již obsaženy v souboru systému IMI a které jsou stále
platné.

§ 24c odst.
1

Uznávací orgán do tří týdnů ode dne, kdy 32013L0055
prostřednictvím systému IMI obdržel
úplnou žádost o vydání evropského
profesního průkazu podle § 24a odst. 3 písm.
a), ověří žádost a přiložené doklady a vydá
evropský profesní průkaz. Uznávací orgán
neprodleně předá evropský profesní průkaz
příslušným orgánům v každém hostitelském
státě, v němž podle údajů v žádosti hodlá
žadatel dočasně či příležitostně vykonávat
regulovanou činnost, a vyrozumí o tom
žadatele.

§ 24c odst.
2

Lhůta uvedená v odstavci 1 větě první 32013L0055
začíná běžet dnem obdržení chybějících
dokladů, nebo marným uplynutím lhůty pro
zaslání výzvy podle § 24b odst. 2.
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Článek 4c, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do tří týdnů
ověří žádost a podpůrné doklady v souboru systému IMI a
vydá evropský profesní průkaz pro dočasné a příležitostné
poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7
odst. 4. Tato lhůta začíná okamžikem obdržení
chybějících dokladů uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním
pododstavci, nebo pokud žádné další doklady nebyly
požadovány, okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta
zmíněná v uvedeném pododstavci. Příslušný orgán
domovského členského států poté neprodleně předá
evropský profesní průkaz příslušným orgánům v každém
dotčeném hostitelském členském státě a vyrozumí o tom
žadatele. Po následujících 18 měsíců nesmí hostitelský
členský stát vyžadovat žádné další ohlášení podle článku
7.
Článek 4c, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do tří týdnů
ověří žádost a podpůrné doklady v souboru systému IMI a
vydá evropský profesní průkaz pro dočasné a příležitostné
poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7

odst. 4. Tato lhůta začíná okamžikem obdržení
chybějících dokladů uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním
pododstavci, nebo pokud žádné další doklady nebyly
požadovány, okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta
zmíněná v uvedeném pododstavci. Příslušný orgán
domovského členského států poté neprodleně předá
evropský profesní průkaz příslušným orgánům v každém
dotčeném hostitelském členském státě a vyrozumí o tom
žadatele. Po následujících 18 měsíců nesmí hostitelský
členský stát vyžadovat žádné další ohlášení podle článku
7.
§ 24c odst.
3

Držitel evropského profesního průkazu 32013L0055
může požádat o rozšíření jeho platnosti na
další členské státy. Pokud hodlá držitel
evropského profesního průkazu pokračovat
v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců od jeho vydání, uvědomí o tom
uznávací orgán. V obou případech držitel
rovněž vyrozumí uznávací orgán o
podstatných změnách údajů v souboru
systému IMI, které může uznávací orgán
požadovat v souladu s přímo použitelným
předpisem nebo rozhodnutím Komise.
Uznávací orgán předá aktualizovaný
profesní průkaz hostitelským státům.
32013L0055

Článek 4c, odst. 3
Pokud chce držitel evropského profesního průkazu
poskytovat služby v jiných členských státech než ve
státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v
odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel
pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom
příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž
poskytne veškeré informace o podstatných změnách
situace doložené v souboru systému IMI, které může
příslušný orgán domovského členského státu požadovat v
souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7.
Příslušný orgán domovského členského státu předá
aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným
hostitelským členským státům.
Článek 4c, odst. 4
Evropský profesní průkaz zůstává v platnosti na celém
území všech dotčených hostitelských členských států po
dobu, po kterou má jeho držitel na základě podkladů a
informací obsažených v souboru systému IMI právo
vykonávat svou činnost.

§ 24d odst.
1

Po dobu 18 měsíců ode dne, kdy domovský 32013L0055
členský stát, jiný než Česká republika,
předal jím vydaný evropský profesní průkaz
uznávacímu orgánu, se považuje výkon
předmětné činnosti za oznámený podle §
36a.

§ 24d odst.
2

Pokud poskytovatel hodlá v dočasném či 32013L0055
příležitostném výkonu předmětné činnosti
pokračovat a oznámil tuto skutečnost
domovskému členskému státu, jinému než
Česká republika, může ve výkonu činnosti
pokračovat po dobu dalších 18 měsíců,
jestliže domovský členský stát oznámí tuto
skutečnost
uznávacímu
orgánů
prostřednictvím systému IMI. Lhůta se
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Článek 4c, odst. 3
Pokud chce držitel evropského profesního průkazu
poskytovat služby v jiných členských státech než ve
státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v
odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel
pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom
příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž
poskytne veškeré informace o podstatných změnách
situace doložené v souboru systému IMI, které může
příslušný orgán domovského členského státu požadovat v
souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7.
Příslušný orgán domovského členského státu předá
aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným
hostitelským členským státům.
Článek 4c, odst. 3
Pokud chce držitel evropského profesního průkazu
poskytovat služby v jiných členských státech než ve
státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v
odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel
pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom
příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž
poskytne veškeré informace o podstatných změnách

počítá
ode
dne
předání
oznámení
příslušným orgánem domovského členského
státu, jiného než Česká republika.

situace doložené v souboru systému IMI, které může
příslušný orgán domovského členského státu požadovat v
souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7.
Příslušný orgán domovského členského státu předá
aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným
hostitelským členským státům.

§ 24e odst.
1

Uznávací orgán do 1 měsíce ode dne, kdy
prostřednictvím systému IMI obdržel žádost
o vydání evropského profesního průkazu
pro usazení nebo pro dočasný či
příležitostný výkon regulované činnosti
s vlivem na život, zdraví nebo bezpečnost
osob, u nichž se v hostitelském státě
uvedeném v žádosti ověřuje odborná
způsobilost před prvním poskytnutím
služby, v případě, že je tato žádost úplná,
ověří žádost a přiložené doklady.

Článek 4d, odst. 2

§ 24e odst.
2

Lhůta uvedená v odstavci 1 větě první
začíná běžet dnem obdržení chybějících
dokladů, nebo marným uplynutím lhůty pro
zaslání výzvy podle § 24b odst. 2.

§ 24e odst.
3

Neprodleně poté, co ověří žádost a přiložené
doklady, uznávací orgán předá žádost
prostřednictvím systému IMI příslušnému
orgánu hostitelského státu uvedeného
v žádosti a současně o tom uvědomí
žadatele.

§ 24e odst.
4

Žádost příslušného orgánu hostitelského 32013L0055
státu o dodatečné informace nebo o
přiložení ověřené kopie dokladu vyřídí
uznávací orgán do 2 týdnů od podání
žádosti.

U případů uvedených v článcích 16, 21, 49a a 49b
rozhodne hostitelský členský stát o tom, zda vystaví
evropský profesní průkaz podle odstavce 1 do jednoho
měsíce od přijetí žádosti předané domovským členským
státem. V případě oprávněných pochyb si hostitelský
členský stát může od domovského členského státu vyžádat
dodatečné informace nebo může požádat, aby domovský
členský stát přiložil ověřenou kopii dokladu, a domovský
členský stát této žádosti vyhoví nejpozději dva týdny od
jejího podání. S výhradou odst. 5 druhého pododstavce se
bez ohledu na takový požadavek i nadále použije lhůta
jednoho měsíce.
Článek 4d, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho
měsíce ověří pravost a platnost podpůrných dokladů v
souboru systému IMI za účelem vystavení evropského
profesního průkazu pro usazení či pro dočasné a
příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4. Tato
lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů
uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo
pokud žádné další doklady nebyly požadovány,
okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v
uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského
členského státu poté žádost neprodleně předá příslušnému
orgánu hostitelského členského státu. Domovský členský
stát uvědomí žadatele o stavu žádosti současně s předáním
této žádosti hostitelskému členskému státu.
Článek 4d, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho
měsíce ověří pravost a platnost podpůrných dokladů v
souboru systému IMI za účelem vystavení evropského
profesního průkazu pro usazení či pro dočasné a
příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4. Tato
lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů
uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo
pokud žádné další doklady nebyly požadovány,
okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v
uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského
členského státu poté žádost neprodleně předá příslušnému
orgánu hostitelského členského státu. Domovský členský
stát uvědomí žadatele o stavu žádosti současně s předáním
této žádosti hostitelskému členskému státu.
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Článek 4d, odst. 3
U případů uvedených v čl. 7 odst. 4 a v článku 14
rozhodne hostitelský členský stát ve lhůtě dvou měsíců od
přijetí žádosti předané domovským členským státem o
tom, zda vystaví evropský profesní průkaz či zda držiteli
odborné kvalifikace uloží vyrovnávací opatření. V případě

oprávněných pochyb si hostitelský členský stát může od
domovského členského státu vyžádat dodatečné informace
nebo může požádat, aby domovský členský stát přiložil
ověřenou kopii dokladu, a domovský členský stát tomuto
požadavku vyhoví nejpozději do dvou týdnů. S výhradou
odst. 5 druhého pododstavce se bez ohledu na takový
požadavek i nadále použije lhůta dvou měsíců
§ 24f odst.
1

§ 24f odst.
2

Uznávací orgán po přijetí žádosti o vydání 32013L0055
evropského profesního průkazu pro usazení
nebo pro dočasný či příležitostný výkon
regulované činnosti s vlivem na život, zdraví
nebo bezpečnost osob, u nichž se ověřuje
odborná
způsobilost
před
prvním
poskytnutím služeb, postoupené příslušným
orgánem domovského státu žadatele jiného,
než je Česká republika, si může vyžádat od
žadatele popřípadě od příslušného orgánu
domovského členského státu, dodatečné
informace nebo může požádat o předložení
dokladu. Pokud neobdrží informace nebo
doklady nezbytné pro vydání evropského
profesního průkazu, žádost zamítne, jinak
vydá evropský profesní průkaz nebo uloží
žadateli kompenzační opatření.
V případech uvedených v § 18, § 19 a § 19a 32013L0055
uznávací orgán vydá evropský profesní
průkaz podle odstavce 1 do 1 měsíce ode dne
přijetí
žádosti
předané
domovským
členským státem, nebo žádost zamítne.

§ 24f odst.
3

V případech uvedených v § 10 a § 36b 32013L0055
uznávací orgán do 2 měsíců ode dne přijetí
žádosti předané domovským členským
státem vydá evropský profesní průkaz podle
odstavce 1, nebo rozhodne o tom, že uloží
žadateli kompenzační opatření nebo žádost
zamítne.

§ 24f odst.
4

Uznávací orgán může prodloužit lhůty pro 32013L0055
vydání evropského profesního průkazu
stanovené v odstavcích 2 a 3 o 2 týdny,
pokud je nezbytné zejména z důvodů
souvisejících s veřejným zdravím nebo
bezpečností příjemců služeb. O prodloužení
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Článek 4d, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho
měsíce ověří pravost a platnost podpůrných dokladů v
souboru systému IMI za účelem vystavení evropského
profesního průkazu pro usazení či pro dočasné a
příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4. Tato
lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů
uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo
pokud žádné další doklady nebyly požadovány,
okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v
uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského
členského státu poté žádost neprodleně předá příslušnému
orgánu hostitelského členského státu. Domovský členský
stát uvědomí žadatele o stavu žádosti současně s předáním
této žádosti hostitelskému členskému státu.
Článek 4d, odst. 2
U případů uvedených v článcích 16, 21, 49a a 49b
rozhodne hostitelský členský stát o tom, zda vystaví
evropský profesní průkaz podle odstavce 1 do jednoho
měsíce od přijetí žádosti předané domovským členským
státem. V případě oprávněných pochyb si hostitelský
členský stát může od domovského členského státu vyžádat
dodatečné informace nebo může požádat, aby domovský
členský stát přiložil ověřenou kopii dokladu, a domovský
členský stát této žádosti vyhoví nejpozději dva týdny od
jejího podání. S výhradou odst. 5 druhého pododstavce se
bez ohledu na takový požadavek i nadále použije lhůta
jednoho měsíce.
Článek 4c, odst. 3
Pokud chce držitel evropského profesního průkazu
poskytovat služby v jiných členských státech než ve
státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v
odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel
pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom
příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž
poskytne veškeré informace o podstatných změnách
situace doložené v souboru systému IMI, které může
příslušný orgán domovského členského státu požadovat v
souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7.
Příslušný orgán domovského členského státu předá
aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným
hostitelským členským státům.
Článek 4d, odst. 5, druhý pododstavec
Pokud hostitelský členský stát nevydá rozhodnutí ve
lhůtách stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku
nebo neuspořádá zkoušku způsobilosti podle čl. 7 odst. 4,
je evropský profesní průkaz považován za vystavený a je

§ 24f odst.
5

§ 24g odst.
1

lhůt a jeho odůvodnění informuje žadatele.
Toto prodloužení může být jednou
opakováno.
Pokud uznávací orgán nerozhodne ve 32013L0055
lhůtách podle odstavců 2 a 3 nebo ve lhůtách
prodloužených v souladu s odstavcem 4,
nebo neuspořádá rozdílovou zkoušku podle
§ 14, je evropský profesní průkaz považován
za vydaný a je prostřednictvím systému IMI
automaticky zaslán žadateli.

prostřednictvím systému IMI automaticky zaslán držiteli
odborné kvalifikace.

Ministerstvo doplňuje do souborů systému 32013L0055
IMI údaje související se zákazem nebo
omezením výkonu předmětné činnosti
držitele evropského profesního průkazu a
tyto údaje aktualizuje, neaktuální údaje
odstraňuje.
Ministerstvo
neprodleně
vyrozumí o těchto úkonech držitele
evropského profesního průkazu a příslušné
orgány, které mají k souboru systému IMI
přístup. Tím nejsou dotčeny povinnosti
výstrahy podle § 30a.

Článek 4e, odst. 1

§ 24g odst. Postup podle odstavce 1 se týká pouze údajů 32013L0055
2
o:
a) totožnosti držitele evropského profesního
průkazu,
b) předmětné činnosti,
c) orgánu nebo soudu, který rozhodl o omezení
nebo zákazu,
d) rozsahu omezení nebo zákazu a
e) době, po kterou omezení nebo zákaz platí.

Článek 4d, odst. 5, první pododstavec
Hostitelský členský stát má možnost prodloužit lhůty pro
automatické vystavení evropského profesního průkazu
stanovené v odstavcích 2 a 3 o dva týdny. Důvody
prodloužení odpovídajícím způsobem vysvětlí a informuje
žadatele. Toto prodloužení může být jednou opakováno, a
to pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné, zejména z
důvodů souvisejících s veřejným zdravím nebo
bezpečností příjemců služeb.

Aniž je dotčena presumpce neviny, příslušné orgány
domovského a hostitelského členského státu aktualizují
včas odpovídající soubor systému IMI informacemi o
disciplinárních opatřeních nebo trestněprávních sankcích,
které souvisejí se zákazem nebo omezením a mají
důsledky pro další výkon činností držitele evropského
profesního průkazu vystaveného podle této směrnice.
Přitom dodržují pravidla pro ochranu osobních údajů,
která stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (15), a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v
odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí
a
elektronických
komunikacích) (16).
K
těmto
aktualizacím patří vymazání informací, které nejsou
nadále požadovány. Držitel evropského profesního
průkazu a příslušné orgány, které mají přístup k
odpovídajícímu souboru systému IMI, jsou neprodleně
informováni o každé aktualizaci. Touto povinností nejsou
dotčeny povinnosti výstrahy, které členské státy mají
podle článku 56a.
Článek 4e, odst. 2
Obsah aktualizací informací podle odstavce 1 je omezen
na informace o:
a)

totožnosti odborníka;

b)

dotyčném povolání;

c vnitrostátním orgánu nebo soudu, který přijal
rozhodnutí o omezení nebo zákazu;
d)

§ 24g odst.
3

Příslušný uznávací orgán informuje držitele 32013L0055
evropského profesního průkazu na jeho
žádost o obsahu souboru systému IMI.
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rozsah omezení nebo zákazu a

e) dobu, po kterou omezení nebo zákaz platí.
Článek 4e, odst. 3
V souladu se směrnicí 95/46/ES je přístup k informacím
obsaženým v souboru systému IMI omezen na příslušné
orgány domovského a hostitelského členského státu.
Příslušné orgány informují držitele evropského profesního
průkazu na jeho žádost o obsahu souboru systému IMI.

§ 24g odst.
4

Při vydání evropského profesního průkazu 32013L0055
a dále každé 2 roky informuje uznávací
orgán držitele průkazu o jeho právech
souvisejících se zpracováním osobních
údajů v systému IMI. V případě, že původní
žádost o evropský profesní průkaz byla
podána elektronicky, je tato připomínka
zasílána
automaticky
prostřednictvím
systému IMI.

§ 24g odst.
5

Uznávací orgán poskytuje součinnost 32013L0055
osobám, které prokáží právní zájem, a
orgánům veřejné správy požadujícím
ověření platnosti a obsahu evropského
profesního průkazu osoby, která vůči nim
tento průkaz uplatňuje.

§ 24h odst.
1

§ 24h odst.
2

Uznávací orgán vydá rozhodnutí o 32013L0055
částečném přístupu k výkonu odborné
činnosti, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a)
uchazeč je plně způsobilý vykonávat
v domovském členském státě odbornou
činnost, k jejímuž výkonu se v České
republice snaží získat částečný přístup,
b)
rozdíly mezi odbornou činností
vykonávanou
v souladu
se
zákonem
v domovském členském státě a regulovanou
činností v České republice jsou takové, že by
uplatnění kompenzačních opatření podle §
10 a následujících znamenalo požadovat po
žadateli absolvování celého programu
vzdělávání a odborné přípravy v České
republice, aby měl v rámci něho přístup
k celé regulované činnosti, a
c)
odbornou činnost lze oddělit od
ostatních činností, které v České republice
spadají pod regulovanou činnost; uznávací
orgán při tom zohlední, zda odborná činnost
může
být
samostatně
prováděna
v domovském členském státě.

Částečný přístup podle odstavce 1 může být 32013L0055
odmítnut z naléhavých důvodů obecného
zájmu, kterými jsou zejména nežádoucí
dopady na život, zdraví nebo bezpečnost
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Článek 4e, odst. 5, první pododstavec
Osobní údaje obsažené v souboru systému IMI mohou být
zpracovávány tak dlouho, jak je zapotřebí pro účely
postupu uznávání jako takového, a jako důkaz uznání
nebo předání prohlášení vyžadovaného podle článku 7.
Členské státy zajistí, aby držitel evropského profesního
průkazu měl právo požádat kdykoliv a bez toho, aby mu
tím vznikly jakékoli náklady, o opravu nepřesných či
neúplných údajů nebo o odstranění nebo zablokování
dotyčného souboru systému IMI. Držitel je o tomto právu
informován v okamžiku vystavení evropského profesního
průkazu a toto právo je mu poté připomínáno každé dva
roky. V případě, že původní žádost o evropský profesní
průkaz byla podána on-line, by tato připomínka měla být
zasílána automaticky prostřednictvím systému IMI.
Článek 4e, odst. 7
Aniž je dotčen odstavec 3, hostitelské členské státy zajistí,
že zaměstnavatelé, zákazníci, pacienti, veřejné orgány a
ostatní zúčastněné strany mohou ověřovat pravost a
platnost evropského profesního průkazu, který jim jeho
držitel předloží.
Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla
týkající se přístupu k souboru systému IMI, technické
prostředky a postupy pro ověření uvedené v prvním
pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
Článek 4f, odst. 1
Příslušný orgán hostitelského členského státu poskytne
případ od případu částečný přístup k výkonu odborné
činnosti na svém území, pouze pokud jsou splněny
všechny tyto podmínky:
a odborník je plně způsobilý vykonávat v domovském
členském státě odbornou činnost, k jejímuž výkonu se
v hostitelském členském státě snaží získat částečný
přístup;
b rozdíly mezi odbornou činností vykonávanou v
souladu se zákonem v domovském členském státě a
regulovaným povoláním v hostitelském členském
státě jako takovým jsou tak velké, že by uplatnění
vyrovnávacích opatření znamenalo požadovat po
žadateli absolvování celého programu vzdělávání a
odborné přípravy v hostitelském členském státě, aby
v něm měl přístup k celému regulovanému povolání;
c odbornou činnost lze objektivně oddělit od ostatních
činností, které v hostitelském členském státě spadají
pod regulované povolání.
Pro účely písmene c) zohlední příslušný orgán
hostitelského členského státu, zda tato odborná činnost
může být samostatně prováděna v domovském členském
státě.
Článek 4f, odst. 2
Částečný přístup je možno odmítnout, pokud je toto
odmítnutí zdůvodněno naléhavými důvody obecného
zájmu, které jsou přiměřené pro dosažení sledovaného cíle

a nepřesahují míru nezbytně nutnou pro dosažení tohoto
cíle.

osob.
§ 24h odst.
3

Žádosti podané za účelem usazení v České 32013L0055
republice se posuzují v souladu s hlavou II.

§ 24h odst.
4

Žádosti podané za účelem poskytování 32013L0055
dočasných a příležitostných služeb v České
republice, které se týkají odborných činností
s důsledky pro ochranu života, zdraví nebo
bezpečnosti, se posuzují v souladu s hlavou
VIII.

§ 24h odst.
5

Po vydání rozhodnutí o částečném přístupu 32013L0055
se odborná činnost vykonává pod profesním
označením domovského členského státu.
Osoby, které využívají částečný přístup,
sdělí příjemcům služeb rozsah svého
oprávnění k výkonu činnosti.

§ 28 odst. 1 Ústředním správním úřadem odpovědným za 32013L0055
koordinaci správních činností v oblasti
uznávání odborné kvalifikace je ministerstvo,
které v rámci své organizační struktury pro
tento účel zřídí Centrum pro uznávání
odborných kvalifikací.

§ 28 odst. 2 Ministerstvo
32013L0055
písm. a)
a) koordinuje činnost uznávacích orgánů podle
tohoto zákona v České republice a
podporuje jednotné uplatňování předpisů
Evropské
unie
v oblasti
uznávání
odborných kvalifikací,
§ 28 odst. 2 Ministerstvo
32013L0055
písm. i)
i) připravuje pro Komisi pravidelné zprávy o
aplikaci tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů v oblasti uznávání odborné
kvalifikace a o zrušených či zmírněných
požadavcích na výkon regulovaných činností
v České republice v souladu s § 29 odst. 2
písm. j),
§ 28 odst. 2 Ministerstvo
32013L0055
písm. l)
l)
pro
účely
informování
Komise
shromažďuje informace podstatné pro
uplatňování systému uznávání odborné
kvalifikace, zejména vede seznam
povolání regulovaných na území České
republiky, obsahující činnosti, jež každé
povolání
pokrývá,
a
seznam
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Článek 4f, odst. 3
Žádosti, jež jsou podány za účelem usazení v hostitelském
členském státě, se posuzují v souladu s hlavou III
kapitolami I a IV.
Článek 4f, odst. 4
Žádosti, jež jsou podány za účelem poskytování
dočasných a příležitostných služeb v hostitelském
členském státě, které se týkají odborných činností s
důsledky pro ochranu zdraví nebo bezpečnost, se posuzují
v souladu s hlavou II.
Článek 4f, odst. 5
Odchylně od čl. 7 odst. 4 šestého pododstavce a čl. 52
odst. 1 se po poskytnutí částečného přístupu odborná
činnost vykonává pod profesním označením domovského
členského státu. Hostitelský členský stát může požadovat
používání tohoto profesního označení v jazycích
hostitelského členského státu. Odborníci, kteří využívají
částečný přístup, příjemcům služeb jasně sdělí rozsah své
odborné činnosti.
Článek 57b, odst. 1
Každý členský stát určí nejpozději do 18. ledna 2016
centrum pomoci, jehož posláním je poskytovat občanům a
také střediskům ostatních členských států pomoc při
uznávání odborných kvalifikací uvedených v této
směrnici, včetně informací o vnitrostátních právních
předpisech, kterými se řídí povolání a jejich výkon, o
právních předpisech v sociální oblasti a případně o
etických pravidlech.
Článek 56, odst. 4 písm. a)
Každý členský stát jmenuje koordinátora pro činnosti
příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a uvědomí o
tom ostatní členské státy a Komisi.
Úkolem koordinátora je:
a) podporovat jednotné uplatňování této směrnice;
Článek 59, odst. 6
Do 18. ledna 2016 a následně každé dva roky členské
státy dále Komisi předloží zprávu o požadavcích, které
byly zrušeny nebo zmírněny.

Článek 59, odst. 1
Členské státy Komisi do 18. ledna 2016 oznámí seznam
povolání, která na svém území regulují, přičemž tento
seznam uvádí činnosti, jež každé povolání pokrývá, a
obsahuje seznam regulovaného vzdělávání a odborné
přípravy a odborné přípravy se zvláštní strukturou
uvedené v čl. 11 písm. c) bodě ii). Jakákoli změna těchto
seznamů se bez zbytečného odkladu oznámí Komisi.

Komise vytvoří a spravuje veřejně přístupnou databázi
regulovaných povolání, která obsahuje i obecný popis
činností zahrnutých v rámci každého povolání.

regulovaného vzdělávání a odborné
přípravy včetně odborné přípravy se
zvláštní strukturou; ve lhůtě 6 měsíců
od zavedení nové regulované činnosti
nebo nových požadavků u profesí již
regulovaných v České republice o tom
informuje Komisi,

Článek 59, odst. 5
Členské státy do 18. ledna 2016 informují Komisi o
požadavcích, které mají v úmyslu zachovat, a o důvodech,
proč se domnívají, že tyto požadavky jsou v souladu s
odstavcem 3. Členské státy informují o požadavcích, které
následně zavedly, a o důvodech se domnívat, že tyto
požadavky jsou v souladu s odstavcem 3, ve lhůtě šesti
měsíců od přijetí opatření.
§ 28 odst. 2 Ministerstvo
32013L0055
písm. m)
m) m) posuzuje návrhy společných rámců
odborné přípravy a společných závěrečných
zkoušek odborné přípravy předloženými
k projednání Komisí,

§ 28 odst. 2 Ministerstvo
32013L0055
písm. n)
n) n) vyměňuje si informace a osvědčené
postupy s ostatními členskými státy pro
účely optimalizace nepřetržitého profesního
rozvoje v členských státech a o uplatňování
kompenzačních opatření podle § 10 a
následujících.

Článek 56, odst. 4 písm. c)
Každý členský stát jmenuje koordinátora pro činnosti
příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a uvědomí o
tom ostatní členské státy a Komisi.
Úkolem koordinátora je:
c posuzovat návrhy společných rámců odborné přípravy
a společných závěrečných zkoušek odborné přípravy;
Článek 56, odst. 4 písm. e)
Každý členský stát jmenuje koordinátora pro činnosti
příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a uvědomí o
tom ostatní členské státy a Komisi.
Úkolem koordinátora je:
e) vyměňovat si informace a osvědčené postupy o
uplatňování vyrovnávacích opatření uvedených v článku
14.

§ 28 odst. 3 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy 32007PC017
Článek 4, odst. 1
jmenuje a odvolává národního koordinátora 2
Členy skupiny jsou koordinátoři jmenovaní členskými
uznávání
odborných
kvalifikací
České
státy v souladu s čl. 56 odst. 4 směrnice 2005/36/ES.
republiky (dále jen „národní koordinátor“) a
jeho zástupce, který kteří plní úkoly
Náhradníky za členy skupiny jmenují ve stejném počtu
ministerstva podle odstavce 2.
členské státy. Náhradníci automaticky zastoupí
nepřítomné členy.
§ 28a odst.
1

Ministerstvo
využívá
k
výkonu 32015R0983
své působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. adresu místa pobytu,
4. datum a místo narození,
5. státní občanství, popřípadě více
státních občanství,
6. čísla elektronicky čitelných
identifikačních dokladů,
b) z informačního systému evidence
občanských průkazů
1.
jméno,
popřípadě
jména,
příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského
průkazu,
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Článek 14 odst. 1
V případech, kdy příslušný orgán domovského členského
státu vydal doklad požadovaný pro vydání evropského
profesního průkazu podle článku 10, potvrdí v souboru
systému IMI, že doklad je platný a pravý.

§ 28a odst.
2

c) z informačního systému evidence
cestovních dokladů
1.
jméno,
popřípadě
jména,
příjmení,
2. číslo cestovního dokladu.
Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v 32015R0983
konkrétním případě použít jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění
daného úkolu. Na žádost uznávacího
orgánu, zpracovávajícího žádost o vydání
evropského
profesního
průkazu,
ministerstvo prostřednictvím systému IMI
ověří údaje uvedené v odstavci 1.

§ 29 odst. 2 Uznávací orgán
32013L0055
písm. b)
b) přijímá žádosti o vydání evropského
profesního průkazu a vydává evropský
profesní průkaz,
§ 29 odst. 2 Uznávací orgán
32013L0055
písm. k)
k) je oprávněn vyžádat si pro účely vydání
rozhodnutí podle § 24k, pro účely vydání
evropského profesního průkazu podle § 24a
až 24g pro účely vydání osvědčení podle §
29a nebo pro účely výmazu dle § 30a odst. 7
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 umožňujícím dálkový přístup;
pro tyto účely si rovněž může od soudu nebo
jiného orgánu vyžádat kopii rozhodnutí
majících vliv na rozsah oprávnění k výkonu
regulované činnosti,
32013L0055

Článek 14 odst. 2
Pokud byl požadovaný doklad vydán jiným vnitrostátním
orgánem domovského členského státu, příslušný orgán
domovského členského státu v případě důvodných
pochybností požádá příslušný vnitrostátní orgán, aby potvrdil
platnost a pravost dokladu. Po obdržení potvrzení v systému
IMI potvrdí, že doklad je platný a pravý.

Článek 4a, odst. 1
Za podmínky, že Komise přijala příslušné prováděcí akty
uvedené v odstavci 7, vydají členské státy držitelům
odborné kvalifikace na jejich žádost evropský profesní
průkaz.
Článek 4c, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do tří týdnů
ověří žádost a podpůrné doklady v souboru systému IMI a
vydá evropský profesní průkaz pro dočasné a příležitostné
poskytování jiných služeb než služeb uvedených v čl. 7
odst. 4. Tato lhůta začíná okamžikem obdržení
chybějících dokladů uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním
pododstavci, nebo pokud žádné další doklady nebyly
požadovány, okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta
zmíněná v uvedeném pododstavci. Příslušný orgán
domovského členského států poté neprodleně předá
evropský profesní průkaz příslušným orgánům v každém
dotčeném hostitelském členském státě a vyrozumí o tom
žadatele. Po následujících 18 měsíců nesmí hostitelský
členský stát vyžadovat žádné další ohlášení podle článku
7.
Článek 4d, odst. 1
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho
měsíce ověří pravost a platnost podpůrných dokladů v
souboru systému IMI za účelem vystavení evropského
profesního průkazu pro usazení či pro dočasné a
příležitostné poskytování služeb podle čl. 7 odst. 4. Tato
lhůta začíná okamžikem obdržení chybějících dokladů
uvedených v čl. 4b odst. 3 prvním pododstavci, nebo
pokud žádné další doklady nebyly požadovány,
okamžikem, kdy uplyne jednotýdenní lhůta zmíněná v
uvedeném pododstavci. Příslušný orgán domovského
členského státu poté žádost neprodleně předá příslušnému
orgánu hostitelského členského státu. Domovský členský
stát uvědomí žadatele o stavu žádosti současně s předáním
této žádosti hostitelskému členskému státu.

§ 29 odst. 2 Uznávací orgán
32013L0055
písm. l)
l) provádí vyhodnocování požadavků na
výkon regulovaných činností v rámci své
působnosti zejména z hlediska omezení
přístupu k určitému povolání pouze pro
osoby, které jsou odborně kvalifikovány
včetně používání profesních označení a
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Článek 59, odst. 3
Členské státy přezkoumají, zda jsou požadavky v rámci
jejich právního systému omezující přístup k určitému
povolání nebo jeho výkonu pouze na držitele konkrétní
odborné kvalifikace, a to včetně používání profesních
označení a odborných činností povolených v rámci
takového označení, – které tento článek označuje za

„požadavky“ – slučitelné s těmito zásadami:

s ohledem na naléhavé důvody obecného
zájmu, které jsou přiměřené pro dosažení
sledovaného cíle a nepřesahují míru
nezbytně nutnou z hlediska nediskriminace,

a požadavky nesmí být přímo ani nepřímo
diskriminační na základě státní příslušnosti nebo
bydliště;
b požadavky musejí být opodstatněné naléhavým
důvodem obecného zájmu;

§ 30 odst. 1 Orgány, pověřené výkonem správních činností 32013L0055
v oblasti uznávání odborné kvalifikace,
poskytují, požadují nebo přijímají informace ve
spolupráci s příslušnými orgány jiných
členských států. Administrativní spolupráce se
provádí za účelem sdělení, zjištění a ověření
skutečností rozhodných pro vydání rozhodnutí
podle § 24 nebo v zájmu koordinace
společného postupu členských států v oblasti
uznávání odborné kvalifikace a probíhá
zejména prostřednictvím systému IMI.

c požadavky musejí být vhodné pro bezpečné dosažení
sledovaného cíle a nesmějí překračovat rámec toho,
co je pro dosažení daného cíle nezbytné.
Článek 50, odst. 3b
Výměna informací mezi příslušnými orgány různých
členských států podle tohoto článku probíhá
prostřednictvím systému IMI.“

Článek 56, odst. 2a
Pro účely odstavců 1 a 2 používají příslušné orgány
systém IMI.“;
§ 30 odst. 3 Předmětem administrativní spolupráce jsou 32013L0055
písm. n)
informace:
n) o tom, že uchazeči byl pozastaven nebo
zakázán
výkon
předmětné
činnosti
následkem nesprávného závažného počínání
při výkonu předmětné činnosti nebo
spácháním trestného činu v souvislosti
s jejím výkonem,
§ 30a odst.
1

Soud nebo jiný orgán veřejné moci zašle 32013L0055
nejpozději v den následující po dni jeho
vykonatelnosti ministerstvu opis rozhodnutí,
kterým se na území České republiky úplně
nebo částečně omezuje nebo zakazuje výkon
činnosti
a) lékaře,
b) zubního lékaře,
c) všeobecné sestry,
d) farmaceuta,
e) porodní asistentky,
f) veterinárního lékaře,
g) dalších
zdravotnických
pracovníků
neuvedených
v písmenech a) až e) kteří
získávají způsobilost k výkonu
zdravotnického
povolání
za
podmínek stanovených právními
předpisy upravujícími podmínky
pro
získávání
a
uznávání
způsobilosti
k výkonu
zdravotnických povolání, nebo
h)
v
regulovaných
povoláních
týkajících
se
vzdělávání
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Článek 50, odst. 3a
V případě důvodných pochybností může hostitelský
členský stát požádat příslušné orgány členského státu o
potvrzení, že žadateli nebyl pozastaven nebo zakázán
výkon povolání následkem závažného nesprávného
počínání nebo spáchání trestného činu v souvislosti s jeho
výkonem.
Článek 56a, odst. 1
Příslušné orgány členského státu uvědomí příslušné
orgány všech ostatních členských států o příslušníkovi
povolání, kterému vnitrostátní orgány nebo soudy úplně
nebo částečně omezily nebo zakázaly, byť dočasně, na
území tohoto členského státu výkon těchto odborných
činností:
a lékař a všeobecný lékař s dokladem o dosažené
kvalifikaci uvedeným v příloze V bodech 5.1.1 a
5.1.4;
b specializovaný lékař s titulem uvedeným v příloze V
bodě 5.1.3;
c zdravotní sestra a ošetřovatel odpovědní za
všeobecnou péči s dokladem o dosažené kvalifikaci
uvedeným v příloze V bodě 5.2.2;
d zubní lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci
uvedeným v příloze V bodě 5.3.2;
e specializovaný zubní lékař s dokladem o dosažené
kvalifikaci uvedeným v příloze V bodě 5.3.3;

nezletilých včetně péče o děti a
předškolní výchovy.

f veterinární lékař s dokladem o dosažené kvalifikaci
uvedeným v příloze V bodě 5.4.2;
g porodní asistentka s dokladem o dosažené kvalifikaci
uvedeným v příloze V bodě 5.5.2;
h farmaceut s dokladem o dosažené
uvedeným v příloze V bodě 5.6.2;

kvalifikaci

i držitelé osvědčení uvedených v příloze VII bodě 2, jež
potvrzuje, že držitel úspěšně ukončil odbornou
přípravu, která splňuje minimální požadavky uvedené
v článcích 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 nebo 44, která
však začala před referenčními dny kvalifikací
uvedenými v příloze V bodech 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2;
j držitelé osvědčení o nabytých právech podle článků
23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 a 43a;
k ostatní příslušníci povolání vykonávající činnosti,
které mají důsledky pro bezpečnost pacientů, pokud
vykonávají povolání, které je v tomto členském státě
regulováno;

§ 30a odst.
2

Soud zašle ministerstvu rozhodnutí, jímž byl 32013L0055
příslušník
regulovaného
povolání
pravomocně odsouzen za padělání nebo
pozměnění dokladů o dosažené kvalifikaci, a
to nejpozději v den následující po dni jeho
vykonatelnosti.

§ 30a odst.
3

Ministerstvo informuje do 3 dnů od 32013L0055
vykonatelnosti prostřednictvím výstražného
upozornění v systému IMI příslušné orgány
všech ostatních členských států o rozhodnutí
podle odstavců 1 nebo 2, včetně totožnosti
osoby, které se rozhodnutí týká.

§ 30a odst.
4

Soud nebo jiný orgán veřejné moci zašle 32013L0055
v den následující po dni vykonatelnosti
ministerstvu opis rozhodnutí, kterým došlo
na území České republiky ke změně omezení
nebo
zákazu
činnosti
vyplývajícího
z rozhodnutí podle odstavce 1. Ministerstvo
neprodleně
informuje
prostřednictvím
výstražného upozornění v systému IMI
příslušné orgány všech ostatních členských
států o změnách podle věty první.
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l příslušníci povolání vykonávající činnosti týkající se
vzdělávání nezletilých, včetně péče o děti a předškolní
výchovy, pokud vykonávají povolání, které je v
daném členském státě regulováno.
Článek 56a, odst. 3
Příslušné orgány daného členského státu do tří dnů ode
dne přijetí rozhodnutí soudu sdělí příslušným orgánům
všech ostatních členských států prostřednictvím
výstražného upozornění v systému IMI totožnost
příslušníků povolání, kteří požádali o uznání určité
odborné kvalifikace podle této směrnice a kteří byli poté
soudem usvědčeni z padělání dokladů o odborné
kvalifikaci v této souvislosti.
Článek 56a, odst. 3
Příslušné orgány daného členského státu do tří dnů ode
dne přijetí rozhodnutí soudu sdělí příslušným orgánům
všech ostatních členských států prostřednictvím
výstražného upozornění v systému IMI totožnost
příslušníků povolání, kteří požádali o uznání určité
odborné kvalifikace podle této směrnice a kteří byli poté
soudem usvědčeni z padělání dokladů o odborné
kvalifikaci v této souvislosti.
Článek 56a, odst. 5
Příslušné orgány všech členských států jsou neprodleně
informovány o ukončení zákazu nebo omezení uvedených
v odstavci 1. Za tímto účelem je příslušný orgán
členského státu, který poskytuje informace v souladu s
odstavcem 1, rovněž povinen sdělit datum ukončení
platnosti a informovat o jakýchkoli pozdějších změnách
uvedeného data.

§ 30a odst.
5

Ministerstvo do tří dnů ode dne 32013L0055
vykonatelnosti
rozhodnutí
informuje
příslušníka regulovaného povolání písemnou
formou o odeslání výstražného upozornění.

§ 30a odst.
6

V případě, že je informování ostatních 32013L0055
členských
států
prostřednictvím
výstražného upozornění v systému IMI ze
strany ministerstva napadeno osobou, které
se toto upozornění týká, ministerstvo uvede
u výstražného upozornění, že toto je
předmětem žaloby podané dotyčným
příslušníkem regulovaného povolání. Postup
podle věty první se obdobně použije také
v případě, kdy je žalobou napadeno
rozhodnutí, kterým se dotyčné osobě
částečně omezuje nebo zakazuje výkon
regulované činnosti.

§ 30a odst.
7

Údaje týkající se upozornění mohou být v
systému IMI zpracovány pouze po dobu
jejich platnosti. Ministerstvo vymaže
upozornění nejpozději do 3 dnů
a) od nabytí právní moci zrušujícího
rozhodnutí,
b) po ukončení zákazu nebo
omezení uvedených v odstavci 1,
c) po zahlazení odsouzení, nebo
d) ode dne, kdy nastala skutečnost, na
jejímž základě se na pachatele hledí, jako by
nebyl odsouzen.

Příslušné orgány všech členských států jsou neprodleně
informovány o ukončení zákazu nebo omezení uvedených
v odstavci 1. Za tímto účelem je příslušný orgán
členského státu, který poskytuje informace v souladu s
odstavcem 1, rovněž povinen sdělit datum ukončení
platnosti a informovat o jakýchkoli pozdějších změnách
uvedeného data.
Článek 56a, odst. 6
Členské státy zajistí, že příslušníci povolání, o nichž bylo
zasláno ostatním členským státům výstražné upozornění,
jsou o rozhodnutích o upozornění písemně informováni v
okamžiku jeho odeslání, mohou podle vnitrostátního
práva podat proti tomuto rozhodnutí odvolání nebo
požádat o opravení těchto rozhodnutí, mají přístup k
náhradám za škody utrpěné nepravdivým upozorněním
zaslaným ostatním členským státům a v těchto případech
rozhodnutí o upozornění uvádí, že je předmětem řízení ze
strany příslušníka povolání.

Článek 56a, odst. 7
Údaje týkající se upozornění mohou být v systému IMI
zpracovávány pouze po dobu jejich platnosti. Upozornění
jsou vymazána tři dny po dni přijetí zrušujícího
rozhodnutí nebo po ukončení zákazu nebo omezení
uvedených v odstavci 1.

§ 32 odst. 1 Příslušný orgán České republiky může od 32013L0055
příslušného orgánu jiného členského státu
požadovat informace v případě potřeby zjištění
a ověření skutečností rozhodných pro vydání
rozhodnutí podle § 24 a § 36b, nebo v případě
důvodných pochybností o skutečnostech
uvedených v oznámení podle § 36a, nebo pro
vydání evropského profesního průkazu
podle § 24a a následujících, pokud vyčerpal
vlastní obvyklé zdroje informací, které mohl v
daném případě využít.

§ 36a odst.

Článek 56a, odst. 5

Není-li předmětná činnost v členském státě 32013L0055
původu regulována, je uchazeč povinen
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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.“
Článek 5, odst. 1 písm. b)

2

doložit, že v členském státě původu jednom
nebo více členských státech vykonával
předmětnou činnost po dobu nejméně 2 let 1
roku během předcházejících 10 let, nebo
předložit doklad o regulovaném vzdělávání,
které jej odborně připravuje pro výkon
předmětné činnosti v členském státě původu [ §
3odst. 1 písm. b) bod 2].

§ 36a odst.
8

Uchazeč je povinen bezodkladně 32013L0055
informovat uznávací orgán o změnách všech
skutečností uvedených v oznámení nebo
dokladech k oznámení přiložených, včetně
skutečností, které by mohly být důvodem
zániku oprávnění vykonávat dočasně nebo
příležitostně regulovanou činnost na území
České republiky. Hodlá-li uchazeč dočasně
nebo příležitostně vykonávat regulovanou
činnost na území České republiky po uplynutí
12 měsíců ode dne podání úplného oznámení,
je povinen podat toto oznámení opětovně,
s výjimkou případů podle § 24c odst. 2. Při
opětovném podání oznámení je uchazeč
povinen předložit doklady uvedené v odstavci
5 písm. b) až e) pouze v případě změny
skutečností uvedených v původním oznámení
nebo v dokladech k tomuto oznámení
přiložených.

§ 36b odst.
4

Byl-li mezi odbornou kvalifikací uchazeče a 32013L0055
odbornou způsobilostí vyžadovanou v České
republice zjištěn podstatný rozdíl v takovém
rozsahu, že by tento rozdíl mohl při výkonu
regulované činnosti uchazečem vážně ohrozit
život, zdraví nebo bezpečnost osob a nelze jej
nahradit odbornou praxí poskytovatele
služeb
ani znalostmi, dovednostmi a
schopnostmi, které poskytovatel služeb
nabyl celoživotním vzděláváním a které za
tímto účelem potvrdil příslušný subjekt,
uznávací orgán
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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 4c, odst. 3
Pokud chce držitel evropského profesního průkazu
poskytovat služby v jiných členských státech než ve
státech, které byly původně zmíněny v žádosti uvedené v
odstavci 1, může požádat o rozšíření. Pokud chce držitel
pokračovat v poskytování služeb po dobu delší, než je 18
měsíců stanovených v odstavci 1, uvědomí o tom
příslušné orgány. V obou případech držitel rovněž
poskytne veškeré informace o podstatných změnách
situace doložené v souboru systému IMI, které může
příslušný orgán domovského členského státu požadovat v
souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 4a odst. 7.
Příslušný orgán domovského členského státu předá
aktualizovaný evropský profesní průkaz dotčeným
hostitelským členským státům.

Článek 7, odst. 4 čtvrtý pododstavec
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.
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