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d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem
dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje
požadavky bodu 1, 2, 3 nebo 5 přílohy č. 1 k
tomuto zákonu,

Odpovídající předpis ES
Celex č.

Ustanovení

32013L0055

d) osvědčení, že autorizovaná osoba je
držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci,
který splňuje požadavky bodu 1, 2 nebo 3
přílohy k tomuto zákonu,

§ 30c odst.
3

Pokud jde o znalosti českého jazyka
nezbytné pro výkon vybrané činnosti 32013L0055
v České republice, postupuje se podle § 21
zákona o uznávání odborné kvalifikace
obdobně.

§ 30l odst.
3

Uznávací orgán postupuje při poskytování
částečného přístupu k výkonu vybrané 32013L0055
činnosti u oborů uvedených v § 4 odst. 2 a v
§ 5 odst. 3 podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace obdobně.

1

Článek 53
Jazykové znalosti
1. Příslušníci povolání, kteří využijí uznávání odborných
kvalifikací, musí mít jazykové znalosti nezbytné k
výkonu povolání v hostitelském členském státě.
2. Členský stát zajistí, že veškeré kontroly prováděné
orgánem příslušným pro kontrolu splnění povinností
podle odstavce 1 nebo pod jeho dohledem se omezují na
znalost jednoho úředního jazyka hostitelského členského
státu nebo jednoho správního jazyka hostitelského
členského státu, pokud je tento jazyk rovněž úředním
jazykem Unie.
3. Kontroly prováděné v souladu s odstavcem 2 jsou
uloženy tehdy, má-li vykonávané povolání důsledky pro
bezpečnost pacientů. Kontroly mohou být uloženy i s
ohledem na jiná povolání, pokud existují vážné a
konkrétní pochybnosti o dostatečnosti jazykových
znalostí daného příslušníka povolání ve vztahu k
odborným činnostem, které tato osoba zamýšlí vykonávat.
Kontroly mohou být prováděny pouze po vydání
evropského profesního průkazu v souladu s článkem 4d
nebo případně po uznání odborné kvalifikace.
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 4f
Částečný přístup
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.
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.
3. Žádosti, jež jsou podány za účelem usazení v
hostitelském členském státě, se posuzují v souladu s
hlavou III kapitolami I a IV.
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.
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.
6. Tento článek se nevztahuje na odborníky, kteří
využívají automatické uznávání svých odborných
kvalifikací podle hlavy III kapitol II, III a IIIa.
Příloha bod
1.2

1.2 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k
získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů 32013L0055
o dosažené kvalifikaci musí být zajištěno
studiem na vysokoškolské úrovni vysoké škole
nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, které
se v rozhodující míře týká architektury. Toto
studium musí zajistit vyváženost teoretických a
praktických stránek přípravy v architektuře
a zabezpečit získání
a) schopnosti vytvářet architektonické projekty
splňující jak estetické, tak technické
požadavky,
b) odpovídající znalosti historie a teorie
architektury a souvisejících umění, technologií
a humanitních věd,
c) znalosti výtvarného umění jako jednoho z
vlivů na kvalitu architektonického díla,
d) odpovídající znalosti týkající se urbanismu,
územního plánování a dovedností spojených
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Článek 46 odst. 1 písm. a)
Odborná příprava architekta zahrnuje:
a) celkem nejméně pět let řádného denního studia na
vysoké škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím zařízení
s úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k
získání titulu, nebo CS
Článek 46 odst. 2 písm. d)
Architektura musí být hlavní složkou studia uvedeného v
odstavci 1. Studium musí být vyvážené, pokud jde o
teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře, a
musí zaručit získání nejméně těchto znalostí, dovedností a
schopností:
d) odpovídající znalosti týkající se urbanistiky, územního
plánování a dovedností spojených s procesem plánování;
Článek 46 odst. 2 písm. i)

s procesem projektování plánování.
e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a
architektonickými díly a mezi architektonickými
díly a jejich prostředím, potřebě propojit
architektonická díla a prostory mezi nimi s
lidskými potřebami a měřítky,
f) schopnosti chápat povolání architekta a jeho
úlohu ve společnosti, zejména při přípravě
návrhů, které zohledňují společenské faktory,
g) znalosti metod průzkumu a přípravy zadání
pro návrh projektu,
h) schopnosti pochopit projektování stavby,
konstrukční a stavebně technické problémy
spojené
s projektováním stavby,
i) odpovídající znalosti fyzikálních problémů a
technologií a funkce staveb, aby poskytovaly
vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před
vlivy počasí v rámci udržitelného rozvoje,
j) nezbytných dovedností pro projektování, aby
byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v
rámci omezení daných nákladovými faktory a
stavebními předpisy, a
k) odpovídající znalosti průmyslových odvětví,
organizací, předpisů a postupů, které souvisejí
s integrací dílčích projektů do celkového
projektu převáděním projektů do staveb a
s integrací plánů do celkového plánování.

Architektura musí být hlavní složkou studia uvedeného
odstavci 1. Studium musí být vyvážené, pokud jde
teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře,
musí zaručit získání nejméně těchto znalostí, dovedností
schopností:

v
o
a
a

i) odpovídající znalost fyzikálních otázek a technologií a
funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro
pohodlí a ochranu před vlivy počasí v rámci udržitelného
rozvoje;

Článek 46 odst. 2 písm. k)
Architektura musí být hlavní složkou studia uvedeného
odstavci 1. Studium musí být vyvážené, pokud jde
teoretickou a praktickou stránku přípravy v architektuře,
musí zaručit získání nejméně těchto znalostí, dovedností
schopností:

v
o
a
a

k) odpovídající znalost průmyslových odvětví, organizací,
předpisů a postupů, které souvisejí s převáděním projektů do
staveb a s integrací plánů do celkového plánování.

Článek 46 odst. 1 písm. a) a b)
Odborná příprava architektů
1. Odborná příprava architekta zahrnuje:
a) celkem nejméně pět let řádného denního studia na
vysoké škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím zařízení
s úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k
získání titulu, neboCS 28.12.2013 Úřední věstník
Evropské unie L 354/157
b) nejméně čtyři roky řádného denního studia na vysoké
škole nebo ve srovnatelném vzdělávacím zařízení s
úspěšným složením závěrečné zkoušky vedoucí k získání
titulu a osvědčení o absolvování odborného výcviku v
délce dvou let v souladu s odstavcem 4.

1.3 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí k
získání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o
dosažené kvalifikaci musí kromě požadavků
stanovených v bodu 1.2 rovněž splňovat
následující podmínky
a) celková délka teoretického a praktického
vzdělání musí zahrnovat nejméně buď čtyři
roky řádného denního studia na vysoké škole
nebo ve srovnatelné vzdělávací instituci, nebo
nejméně šest let studia na vysoké škole nebo ve
srovnatelné vzdělávací instituci, z toho
nejméně tři roky ve formě řádného denního
studia,
b) vzdělání musí být zakončeno úspěšným
složením zkoušky vedoucí k získání titulu.

Článek 46 odst. 3
Počet let vysokoškolského studia uvedeného v odstavcích
1 a 2 může být navíc vyjádřen rovněž v odpovídajících
kreditech ECTS.
Článek 47
Odchylky od požadavků na odbornou přípravu
architektů
Odchylně od článku 46 se za vyhovující článku 21 uznává
rovněž odborná příprava v rámci programů zvyšování
odbornosti nebo v rámci rozvolněného vysokoškolského
studia, která odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 46
odst. 2 a kterou zakončil úspěšně složenou zkouškou zCS
L 354/158 Úřední věstník Evropské unie 28.12.2013
architektury odborník, jež již sedm nebo více let pracuje v
oboru architektury pod dohledem architekta nebo
architektonického ateliéru. Tato zkouška musí být na
úrovni vysokoškolské zkoušky a musí být rovnocenná
závěrečné zkoušce podle čl. 46 odst. 1 písm. b).

1.4 Jako rovnocennou dokladům o dosažené
kvalifikaci vydávaným v České republice,
které se zde vyžadují pro přístup k příslušné
profesi, uznávací orgán také uzná tříletou
přípravu na "Fachhochschule" ve Spolkové
republice Německo, pokud tato příprava
a) splňuje formu, která existovala ke dni 5.
srpna 1985,
b) odpovídá požadavkům stanoveným v bodu
1.2,
c) umožňuje ve Spolkové republice Německo
přístup k odborným činnostem odpovídajícím
činnostem uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a)
zákona,
d) je doplněna čtyřletou odbornou praxí ve
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Spolkové republice Německo; odborná praxe
musí být doložena osvědčením vydaným
profesní organizací, na jejímž seznamu je
žadatel
zaregistrován;
toto
osvědčení
prokazuje, že práce provedené dotyčným
žadatelem v oboru architektury představují
nezvratný důkaz praktického uplatnění všech
znalostí uvedených v bodu 1.2.
1.5 Jako rovnocenné dokladům o dosažené
kvalifikaci vydávaným v České republice,
které se vyžadují pro přístup k příslušné
profesi, uznávací orgán dále uzná teoretické a
praktické vzdělání získané v rámci programu
zvyšování
odbornosti
nebo
v rámci
vysokoškolského dálkového studia, které
odpovídá požadavkům stanoveným v bodu 1.2,
a osoby, které alespoň sedm let pracují v oboru
architektury pod dohledem architekta, jej
zakončily
úspěšně
složenou
zkouškou
z architektury vedoucí k získání titulu, která je
rovnocenná závěrečné zkoušce uvedené v bodu
1. 3 písm. b).
1.2 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí
k získání diplomů, osvědčení a jiných
dokladů o dosažené kvalifikaci musí být
získáno studiem na vysoké škole nebo ve
srovnatelné vzdělávací instituci.
1.3 Toto studium, které se v rozhodující
míře týká architektury, musí zajistit
vyváženost teoretických a praktických
stránek přípravy v architektuře a zabezpečit
získání
a) schopnosti vytvářet architektonické
projekty splňující jak estetické, tak
technické požadavky,
b) odpovídající znalosti historie a teorie
architektury a souvisejících umění, technologií
a humanitních věd,
c) znalosti výtvarného umění jako jednoho z
vlivů na kvalitu architektonického díla,
d) odpovídající znalosti týkající se
urbanismu,
územního
plánování
a
dovedností spojených s procesem plánování,
e) schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a
architektonickými
díly
a
mezi
architektonickými díly a jejich prostředím,
potřebě propojit architektonická díla a
prostory mezi nimi s lidskými potřebami a
měřítky,
f) schopnosti chápat povolání architekta a
jeho úlohu ve společnosti, zejména při
přípravě
návrhů,
které
zohledňují
společenské faktory,
g) znalosti metod průzkumu a přípravy
zadání pro návrh projektu,
h) schopnosti pochopit projektování stavby,
konstrukční a stavebně technické problémy
spojené s projektováním stavby,
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i) odpovídající znalosti fyzikálních problémů
a technologií a funkce staveb, aby
poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a
ochranu před vlivy počasí v rámci
udržitelného rozvoje,
j) nezbytných dovedností pro projektování,
aby byly uspokojeny požadavky uživatelů
stavby
v
rámci
omezení
daných
nákladovými faktory a stavebními předpisy,
a
k) odpovídající znalosti průmyslových
odvětví, organizací, předpisů a postupů,
které souvisejí s převáděním projektů do
staveb a s integrací plánů do celkového
plánování.
1.4 Teoretické a praktické vzdělání vedoucí
k získání diplomů, osvědčení a jiných
dokladů
o dosažené kvalifikaci musí být zakončené
úspěšným složením závěrečné zkoušky
vedoucí k získání titulu. Kromě požadavků
stanovených v bodu 1.3 musí rovněž
splňovat následující podmínky
a) nejméně pět let řádného denního studia
na vysoké škole nebo ve srovnatelné
vzdělávací instituci, nebo
b) čtyři roky řádného denního studia na
vysoké škole nebo ve srovnatelné vzdělávací
instituci a osvědčení o absolvování
odborného výcviku v délce dvou let.
Odborný výcvik se musí konat až po
dokončení prvních tří let studia. Nejméně
jeden rok odborného výcviku musí vycházet
ze znalostí, dovedností a schopností
nabytých v průběhu studia podle bodu 1.3.
Odborný výcvik se provádí pod dohledem
oprávněných osob nebo orgánů domovského
členského
státu,
může
proběhnout
v kterémkoliv státě a vyhodnocuje jej
příslušný orgán v domovském členském
státě.
Počet let vysokoškolského studia může být
navíc vyjádřen rovněž v kreditech ECTS.
1.5 Jako rovnocennou dokladům o dosažené
kvalifikaci vydávaným v České republice,
které se na jejím území vyžadují pro přístup
k příslušné profesi, uznávací orgán také
uzná odbornou přípravu v rámci programů
zvyšování
odbornosti
nebo
v rámci
rozvolněného vysokoškolského studia, která
odpovídá požadavkům stanoveným v bodu
1.3, kterou zakončil úspěšně složenou
zkouškou z architektury odborník, který
nejméně sedm let pracuje v oboru
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architektury pod dohledem architekta nebo
architektonického ateliéru. Tato zkouška
musí být na úrovni vysokoškolské zkoušky a
musí být rovnocenná závěrečné zkoušce
podle bodu 1.4).
Příloha bod
2.1

2.1 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené
kvalifikaci vydaný jiným členským státem 32013L0055
osobě
podle
§ 7 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud je tento
doklad uveden v Seznamu dokladů o dosažené
kvalifikaci vydávaných v jiných členských
státech a uznávaných na základě nabytých
práv, který Ministerstvo pro místní rozvoj
vydává sdělením ve Sbírce zákonů, [§ 30b
odst. 2 písm. b)] a byl vydán na základě
vzdělávání a odborné přípravy, která začala
nejpozději v akademickém roce uvedeném v
tomto seznamu.

Článek 49 odst. 1a
Odstavec 1 se rovněž použije na doklady o dosažené
kvalifikaci architektů uvedených na seznamu v příloze V,
pokud byla odborná příprava zahájena před 18. lednem
2016.

Uznávací orgán uzná osvědčení vydávaná
příslušnými orgány Spolkové republiky
Německo dokládající rovnocennost dokladů
o dosažené kvalifikaci vydaných počínaje 8.
květnem 1945 příslušnými orgány Německé
demokratické
republiky
s doklady
uvedenými v Seznamu dokladů podle § 30b
odst. 2 písm. b).

Příloha bod
2.2,
podbod1

Uznávací orgán uzná rovněž doklady o
dosažené kvalifikaci architektů uvedenými
v Seznamu dokladů podle § 30b odst. 2
písm. a), pokud byla odborná příprava
zahájena před 18. lednem 2016.
2.2 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené
kvalifikaci vydaný jiným členským státem 32013L0055
osobě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), která
k referenčnímu datu již byla v tomto členském
státě oprávněna vykonávat činnost obdobnou
činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo v §
5 odst. 3 písm. a) nebo jejíž vzdělávání a
odborná příprava, na základě které jí bylo
takové oprávnění v členském státě vydáno,
byla zahájena před referenčním datem.
Referenčním datem se rozumí datum:
1. 1. červenec 2013 pro Chorvatsko
1. 2. 1. leden 2007 pro
Rumunsko a Bulharsko,
2. 3. 1. květen 2004 pro Estonsko,
Kypr, Litvu, Lotyšsko,
Maďarsko, Maltu, Polsko,
Slovinsko a Slovensko,
3. 4. 1. leden 1995 pro Rakousko,
Finsko a Švédsko,
4. 5. 5. srpen 1987 pro ostatní členské
státy, mimo České republiky.
2.3 Doklad uvedený v bodě 3.1 2.1 nebo 3.2
2.2, i když nesplňuje minimální požadavky
stanovené v bodech 1.2 a 1.3, se uznává jako
rovnocenný dokladu o dosažené kvalifikaci
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Článek 49 odst. 2 písm. ba)
ba) 1. červenec 2013 pro Chorvatsko

Příloha bod
2.4

vydávanému v České republice, který se
vyžaduje pro zahájení výkonu činnosti podle §
4 odst. 2 písm. a) nebo § 5 odst. 3 písm. a).
2.4. Uznávací orgán uzná jako doklad o
dosažené kvalifikaci doklad o ukončené 32013L0055
tříleté přípravě na „Fachhochschulen“ ve
Spolkové republice Německo, pokud tato
příprava
a) splňuje formu, která existovala k 5. srpnu
1985 a byla nejpozději zahájena do 17. ledna
2014,
b) odpovídá požadavkům stanoveným
v bodu 1.3,
c) umožňuje ve Spolkové republice Německo
přístup k odborným činnostem v oboru
architektura a
d) je doplněna čtyřletou odbornou praxí ve
Spolkové republice Německo doložené
osvědčením vydaným profesní organizací,
na jejímž seznamu je žadatel zapsán.

Článek 49 odst. 3
Každý členský stát přiznává následujícím dokladům na
svém území stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené
kvalifikaci, které sám vydává pro účely přístupu k
odborným činnostem architekta a jejich výkonu: doklad o
ukončené přípravě na „Fachhochschulen“ ve Spolkové
republice Německo v délce tří let ve formě, která
existovala k 5. srpnu 1985 a byla nejpozději zahájena do
17. ledna 2014, pokud odpovídá požadavkům stanoveným
v čl. 46 odst. 2 a umožňuje přístup k činnostem uvedeným
v článku 48 v dotyčném členském státu s profesním
označením „architekt“, za předpokladu, že tato příprava
byla doplněna čtyřletou dobou odborné praxe ve
Spolkové republice Německo doložené osvědčením
vydaným příslušným orgánem, na jehož seznamu je
architekt, který chce využít této směrnice, zapsán.

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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