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Pokud je v rámci odborné způsobilosti 32013L0055
vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro
účely tohoto zákona výkon odborných činností
náležejících do oboru nebo příbuzného oboru
živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v
oboru nebo v příbuzném oboru na základě
příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti,
osobou
pověřenou
vedením závodu nebo
organizační
složky závodu, odpovědným
zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou
za řízení činnosti, která je předmětem živnosti,
nebo osobou vykonávající samostatné odborné
práce odpovídající oboru živnosti
v
pracovněprávním vztahu, služebním, členském
nebo
obdobném
poměru
(dále
jen
„pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se
rozumí doba výkonu odborných činností
konaných
v pracovním
poměru
po
stanovenou týdenní pracovní dobu nebo
odpovídající doba výkonu těchto činností
konaných v pracovním poměru po kratší
pracovní dobu nebo odpovídající doba
výkonu těchto činností konaných mimo
pracovní poměr, nebo s tím souměřitelná
doba výkonu odborných činností osobou
samostatně výdělečně činnou, osobou
pověřenou
vedením
závodu
nebo
organizační
složky
závodu
nebo
odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory
se považují obory, které užívají stejných nebo
podobných pracovních postupů a odborných
znalostí.
povinnosti osoby poskytující služby zajistit 32013L0055
výkon činností, které jsou obsahem živností
uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu,
pouze
fyzickými
osobami
splňujícími
požadavky odborné způsobilosti, které tato
příloha
stanoví;
podmínka
odborné
způsobilosti pro účely této přílohy se považuje
za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby
za osoby v závislém postavení vykonávající
činnosti podle tohoto nařízení zákona doklad o
jejich vzdělání, které je v členském státě
původu odborně připravuje pro výkon
předmětné regulované činnosti, nebo není-li
předmětná činnost v členském státě původu
regulována, doklad o tom, že předmětnou
činnost vykonávaly nejméně po dobu dvou let
v jednom nebo více členských státech
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Ustanovení

Článek 3, odst. 1 písm. f)
„f) „odbornou praxí“ skutečný a dovolený výkon dotyčného
povolání na plný nebo odpovídající částečný úvazek v
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.“

nejméně po dobu jednoho roku během
předcházejících deseti let.

Číslo
předpisu ES
(kód celex)

Název předpisu ES

32013L0055

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“)
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